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ــى أحمد منفي  اعلن محافظ املثن
ــاء القبض  ــس االحد، الق جودة، ام
ــني  ــجناء الهارب ــن الس ــى ١٠ م عل
ــالل، مؤكدا  ــاء اله ــجن قض من س
ــة إللقاء  ــوات األمني الق ــتنفار  اس
ــع الهاربني.وقال  القبض على جمي
احملافظ ، أن ٢١ سجيناً ممن يتاجرون 
ــاعة  الس ــد  بع ــوا  هرب ــدرات  باخمل
ــجن الهالل  ــرا من س ــة فج الثالث
ــد حراس  ــى أح ــدوا عل ــد أن اعت بع
ــة للسجن، مشيرا  البوابة الرئيس
ــى ١٠ منهم. ــى القاء القبض عل ال

ــه وجه بحجز القوة  وبني احملافظ ان
املسؤولة عن املركز، وهم من قسم 
ــط اداريا  ــدرات املرتب ــة اخمل مكافح
ــة وال يرتبط مبديرية  ــوزارة الداخلي ب
للتحقيق معهم  احملافظة،  شرطة 
ــجناء وما  ــروب الس ــباب ه في أس
ــة الهروب ناجتة عن  اذا كانت عملي
ــي وقت اصدر  ــال أم متعمدة. ف أهم
وزير الداخلية، عثمان الغامني، امس 
األحد، أمرأً بتشكيل جلنة حتقيقية 
ــروب موقوفني في  ــادث ه ــا بح علي
ــة اإلعالم  ــان خللي ــر بي ــى. وذك املثن
ــل،  ــر الداخلية أرس ــي ، أن وزي األمن
ــؤون  لش ــة  الداخلي وزارة  ــل  وكي

ــد  ــاد محم ــق عم الفري ــرطة  الش
محمود الى محافظة املثنى للوقوف 
ــات هروب  ــل ومالبس ــى تفاصي عل
ــرطة قضاء  ــن مركز ش موقوفني م
املثنى.وأضاف  الهالل في محافظة 
ــكيل  ــي، امر بتش ــان، ان الغامن البي
ــة  برئاس ــا  علي ــة  حتقيقي ــة  جلن
ــتخبارات  معاون وكيل الوزارة لالس
ــة  ــة وعضوي ــات االحتادي والتحقيق
ــن الدائرة  ــب متقدمة م ضباط برت
ــراد  االف ــن  ام ــة  ومديري ــة  القانوني
للتحقيق في حادث هروب املوقوفني 
ــل  تفاصي ــى  عل ــر  الوزي ــالع  واط
ــل التخاذ  ــكل كام ــق بش التحقي

االجراءات القانونية بحق املقصرين 
ــأن  ــم الى القضاء. وفي ش واحالته
ــة نيويورك تاميز  ــر نقلت صحيف آخ
ــة عن مصادر مطلعة عدة  األمريكي
ــا على  ــران اتفقت ــعودية وإي أن الس
مواصلة محادثاتهما في بغداد في 
الشهر احلالي ، حيث أكدت اململكة 
ــة لتعزيز  ــتغتنم أي فرص ــا س أنه
ــددة  متع ــادر  مص ــالم.وأكدت  الس
ــن  ــة أن وفدي ــالم غربي ــائل إع لوس
ــان  ــدا يوم ٩ نيس ــن البلدين عق م
ــات في بغداد برعاية  املاضي محادث
ــي، مصطفى  ــوزراء العراق رئيس ال
ــا  ــى قضاي ــت إل ــي، تطرق الكاظم

ــة املدعومة إيرانيا،  القوات العراقي
ــف لبنان.وقالت  ــرب اليمن، ومل وح
ــرته إن  ــورك تاميز في تقرير نش نيوي
ــني وآخرين  ــني اثن ــؤولني إيراني مس
ــات  ــا أن احملادث ــدوا له ــني أك عراقي
ــتخبارات  ــا مدير االس ــارك فيه ش
ــعودية، خالد احلميدان، ونائب  الس
ــن  لألم ــى  األعل ــس  اجملل ــكرتير  س
ــر  عرافاني.وذك ــعيد  س ــي،  اإليران
ــؤولون أن الطرفني اتفقا على  املس
ــي بغداد خالل  ــة احملادثات ف مواصل
ــتوى  ــهر احلالي ورمبا على مس الش

السفيرين.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــفى ابن اخلطيب في بغداد  ــت اللجنة املكلفة بالتحقيق بفاجعة حريق مستش   اوص
باعفاء وزير الصحة ( حسن التميمي) ومدير صحة بغداد الرصافة ( الدكتور عبد الغني 
ــهيداً  ــؤولية عن الكارثة التي راح ضحيتها (٨٢) ش ــاعدي) وحتميلهم كامل املس الس
ــؤدون واجباتهم حينها  ــن كانوا ي ــني واملالكات الطبية الذي ــاً من املواطن و(١١٠) جريح
ــفى ليلة السبت ٢٠٢١/٤/٢٤ وكان مجلس الوزراء قد قرّر  جراء حريق طال مبنى املستش
ــي األحد املاضي ٢٥/ ٤/  ــة رئيس احلكومة مصطفى الكاظم ــة عقدها برئاس في جلس
ــحب يد (٣) مسؤولني هم ( وزير الصحة ) واحالته للتحقيق وكذلك سحب يد  ٢٠٢١ س
ــحب يد مدير صحة  محافظ بغداد ( محمد جابر العطا) واحالته للتحقيق وكذلك س
ــس النواب قد عقد  ــه للتحقيق . وكان مجل ــاعدي) واحالت ــة ( عبد الغني الس الرصاف
ــفى ابن اخلطيب وقد مت تشكيل جلنة  ــة حريق مستش ــة تداولية خاصة ملناقش جلس
ــباب وقوع احلادث وجمع املعلومات والبيانات ذا الصلة ومت  لتقصي احلقائق وملعرفة اس

تكليف جلنة الصحة والبيئة النيابية مبمارسة دورها الرقابي لتقصي احلقائق.
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ــرح  ج ــرى  ذك ــام  األي ــذه  ه ــش  نعي
ــيد  ــني وس ــر املؤمن ــهاد أمي واستش
واحملرومني  ــراء  الفق ــر  ــاء ونصي البلغ
ــالم)  ــي طالب ( عليه الس ــي بن أب عل
ــة الباغية  ــذي قتلته الفئ .. االمام ال
ــاومة على احلق  ألنه كان يرفض املس
ــدل وهو صاحب  ــاوز على الع أو التج
ــدة ( الناس  ــهورة اخلال ــة املش املقول
صنفان .. اما أخ لك في الدين أو نظير 
ــي اخللق ) ومقولته اخلالدة ( كن  لك ف
للظالم خصماً وللمظلوم عوناً ) وهو 
القائل ( لم يدع لي قول احلق صاحباً) 
ــخص وكل  ــن كل ش ــوب م وان املطل
ــى بأخالق ومبادىء  ــؤول ان يتأس مس
ــاها  ــي (ع) التي ارس ــم االمام عل وقي
ومطلوب ان تتجسد تلك القيم واقعاً 
ــلوكاً في كل تعامالتنا  ــاً وس معاش

ــن  ــن كل الذي ــوب م ــة واملطل اليومي
ــة ان يكونوا  ــتغلون في السياس يش
والعبّر  الدروس  ــتلهام  ــباقني الس س
ــر املؤمنني  ــهاد امي ــن ذكرى استش م
ــالة  وتضحيته من اجل مبادىء الرس
احملمدية وشرع اهللا في األرض .. وعليه 
عون السير  فأننا نناشد كل الذين يدّ
ــون العزاء  ــام ويقيم ــج االم ــى نه عل
ــهاده في قصور بُنيت  بذكرى استش
ــعب في غرف زجاجية  من اموال الش
على األنهر بأن يقرأوا ويتدبروا السيرة 
العطرة ألبي احلسنني (ع) ال سيما اذا 
ــل حكم احزاب (  ماعرفنا بأنه في ظ
اسالموية) من جميع املذاهب اصبح 
ــام واألرامل  ــني األيت ــراق بلد مالي الع
ــكن  والفقراء ممن اليجدون مأوى للس
ــباع بطونهم  أو حتى لقمة خبز الش
ــة ولم يتحقق االعمار وال البناء  اخلاوي
ــعب يتطلع  وال االزدهار الذي كان الش

ــبب كما  ــر والس ــارغ الصب ــه بف الي
يعرف الساسة قبل غيرهم ان هناك 
ــتحوذ على املال العام بحيث  من اس
ــرقت ( ميزانيات انفجارية ) طيلة  سُ
ان  ــة دون  (١٨) املاضي ـــ  ال ــنوات  الس
ة  ــاة او املرجوّ ــق األهداف املتوخ تتحق
ــاريع عمرانية تنهض  ــالل مش من خ
ــه الراهن واحلصيلة  بالعراق من واقع
ــاً من األيتام والفقراء  كالعادة جيوش
واألرامل .. وتسأل من اعماقك : أيجوز 
ــات انفجارية  ــون عندنا ميزاني ان تك
ــرائح  ــة ولكن هناك ش ــروات هائل وث
ــها  اجتماعية تبحث عن لقمة عيش
ــيء  والش  !! ــة  القمام ــوام  اك ــي  ف
عون  املؤسف أن الساسة الذين يصدّ
ــنا يومياً بشعارات رنّانة طنّانة  رؤوس
ال يطبقونها ويكونون اول من يتخلى 
ــات  ــي االنتخاب ــوز ف ــد الف ــا بع عنه
ــن  ــب ولك ــى املناص ــتحواذ عل واالس

ــلم في  ــؤالء ان اجلرّة ال تس ــول له نق
ــات املقبلة في  ــرّة وان االنتخاب كل م
العاشر من شهر تشرين االول املقبل 
ــتكون الفيصل مابني  ــام س هذا الع
الذي  والشعب  ــية  السياس الطبقة 
ــي اخلتام  ــيء .. وف ــاد وعرف كل ش اج
نقول أال تخجلوا من انفسكم وانتم 
تشاهدون منظمات انسانية شبابية 
تتطوع ملساعدة املتعففني في شهر 
ــم مغلولة  ــرمي بينما انت ــان الك رمض
ة البخل  ايديكم الى اعناقكم من شدّ
!! لقد انشغلتم باملغامن واالنتخابات 
ــماء  ــاء حتالفات باس ــم النش وتهافت
ــدون كل البعد  ــة بينما انتم بعي رنّان
ــماء عن األرض ..  عن الواقع كما الس
ــالم) كان  ــرّوا ان علياً ( عليه الس تذك
ــاعدة  ــالً في الطرقات ملس ل لي يتجوّ
ب لنجدة من يطلق أنيناً  الفقراء ويهّ
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ــة العليا، امس االحد،  ــت احملكمة االحتادي اعلن
ــتورية مادة تتعلق  اصدار قرار يقضي بعدم دس
بعمل مجالس احملافظات واالقضية.وذكر بيان 
ــة االحتادية ، ان احملكمة االحتادية  العالم احملكم
ــوى املرقمة ١١٨  ــرارا بالدع ــدرت ق ــا اص العلي
ــي ٢٠٢١٥٢ ، واخلاصة مبجالس  احتادية  ٢٠١٩ ف
ــم  ــررت احلك ــة ق ــاف ان احملكم احملافظات.واض
ــتورية املادة ١٤ اوال من قانون رقم ١٠  بعدم دس
ــل الثالث لقانون  ــنة ٢٠١٨ ( قانون التعدي لس
احملافظات غير املنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة 
ــس  ــل مجال ــتمرار عم ــة باس ٢٠٠٨ ) واملتعلق

احملافظات واالقضية.
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اتخذت دائرة صحة البصرة، اجراءات 
ــاللة الهندية من  ــي الس ــع تفش ملن
ــا حددت مقرات  ــروس كورونا، فيم في
ــة  ــباب والرياض ــة الش ــة ملديري تابع
ــني  العراقي ــر  حلج ــاً  خاص ــاً  موقع

ــر  مدي ــال  الهند.وق ــن  م ــن  العائدي
ــي الدائرة  ــة العامة ف ــم الصح قس
حتسني النزال، انهتم اختيار مقر في 
ــرطة مبركز احملافظة  منطقة دور الش
ــث ومجهز  ــة وهو مؤث ــع للمديري تاب
مبنظومة تبريد متكاملة، و مت توجيه 
ــع للصحة من  ــاع الثالث التاب القط
اجل استالمه وتهيئة الكادر الصحي 
ــن مع  ــع احملجوري ــيرابط م ــذي س ال
توفير األغذية بالتنسيق مع حكومة 
ــات  ــي تعليم ــرة  احمللية.وتقض البص
وزارة الصحة بحجر العائدين ملدة ١٤ 
ــحة والتأكد من عدم  ــوم واخذ مس ي
ــروس كورونا بني  ــود أي إصابة بفي وج

العائدين من الهند.

ــة في العراق  ــة الكلداني ردت البطريركي
ــالم محلية  ــائل إع ــا تداولته وس على م
ــتقدام» قضائي  ــول «أمر اس ومغردون ح
ــاكو،  ــق البطريرك، لويس روفائيل س بح
ــة  الكلداني ــة  البابلي ــة  الكنيس رأس 
ــكوى بأنها  بتهم «احتيال»، واصفة الش
ــدر في مجلس  «محض كذب».وأكد مص

ــتقدام صادر  القضاء األعلى، أن «أمر االس
من محكمة حتقيق الكرخ ومركز شرطة 
ــرطة بغداد». الصاحلية التابع ملديرية ش

ــرت  ــتقدام الذي انتش ــر االس ــر أم ويظه
ــخ منه في مواقع التواصل العراقية  نس
ــم  ــي» وهو اس ــس روفائيل موش أن «لوي
الكاردينال في األوراق الرسمية العراقية 
مطلوب بتهمة «االحتيال» كما إنه يظهر 

ــل املتهم».وقال  ــلم لوكي أن «التبليغ س
ــة العراقية، إن  ــي وزارة الداخلي ــدر ف مص
«األمر يتعلق ببيع أراض وممتلكات» يقول 
ــال من خالل  ــه «تعرض لالحتي املدعي إن
ــيحي» التي  تعامله مع دائرة الوقف املس
يشرف عليها الكاردينال بحكم منصبه.
ــدر إن التهمة تتعلق بوكالة  وأضاف املص

عامة وصفقات استثمار.
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كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
ــان عبد اجلبار  ــد وزير النفط إحس أك
ــريع  ــة التس ــى أهمي ــماعيل عل إس
ــى كربالء  ــروع مصف ــاز مش ــي إجن ف
ــن الظروف  ــي ، على الرغم م النفط
ــي تواجه  ــة الت ــات الصحي والتحدي
العراق ودول العالم .وقال وزير النفط 
ــه مصفى كربالء النفطي   خالل زيارت
ــة إن  ــالء املقدس ــي محافظة كرب ف
ــا وإضافة  ــة علي ــى ميثل قيم املصف
ــاع التصفية في العراق  مهمة لقط
من حيث النوعية واجلودة ، ألنه سوف 
ــهم في تغطية نسبة تزيد على  يُس
ــعني في املئة من احلاجة احمللية  تس
ــاز  ــد إجن ــة بع ــتقات النفطي للمش
ــاريع األخرى  ــغيل عدد من املش وتش

ــي تنفذها  ــاع التصفية الت ــي قط ف
ــى جانب  ــذا اإلطار ال ــي ه ــوزارة ف ال
ــار وزير النفط الى  هذا املشروع. وأش
ــراع  أنه أوعز الى إدارة املصفى باإلس
ــراءات الفنية املطلوبة  في إجناز اإلج
ــة الكهربائية  ــد منظومة الطاق لرف
ــة توليدية تصل  ــة بطاق للمحافظ
ــذا الصيف  ــكاواط ه ــى (٢٠٠) مي ال
ــاز  إجن ــن  ع ــماعيل  إس ــف  .وكش
التي  للمصفى  ــة  اإلنتاجي الوحدات 
ــغيلية وخدمية  تضم (٣٥) وحدة تش
ــاج البنزين،  ــدات إلنت ــا أربع وح منه
ــراري   احل ــير  التكس ــدة  وح ــم  وتض
ــدة  ووح  (FCC) ــاعد  املس ــل  بالعام
ــي (٩٥)  ــدد أوكتين ــي نفثا وبع البول
ــاء (٤٤)  ــى جانب تنفيذ انش و(٩٠) ال

ــل الوزارة  ــن جانبه قال وكي خزاناً .م
لشؤون التصفية حامد يونس إن وزير 
ــط أكد ضرورة وضع جدول زمني  النف

ــب والتأهيل للجهد  ــج التدري لبرنام
الوطني الذي سيقوم بإدارة الوحدات 
ــتفادة من  ــة والفنية باالس اإلنتاجي

ــواء  س ــة  العاملي ــركات  الش ــرة  خب
االستشارية أو املشغلة للمشروع ، 
ــدداً على أهمية ذلك في االرتقاء  مش
باملستوى الفني للعاملني في قطاع 
ــر يونس عن أمله في  التصفية ، وعبّ
أن تبدأ عمليات التشغيل التجريبي 
ــع األول من العام  ــى في الرب للمصف
ــدول زمني  ــاً وفق ج ــادم تدريجي الق
.فيما قال املتحدث باسم وزارة النفط 
ــروع مصفى  ــاد إن مش ــم جه عاص
ــة في قطاع  ــالء يُعد نقلة نوعي كرب
ــة  ــات التحويلي ــة والصناع التصفي
في العراق من حيث تكامل املشروع 
فنياً، فضالً عن املنشآت والتكنلوجيا 
املتقدمة التي مت اعتمادها وتنفيذها 

في هذا املشروع.

بابل / البينة الجديدة 
ــم اجلعفري   ــد هاش ــور محم ــام الدكت ق
ــرة صحة بابل بزيارة تفقدية  مدير عام دائ
ميدانية الى مستشفى مرجان التعليمي 
ــة   الوبائي ــات  الرده ــة  متابع ــملت  وش
ــن االجهزة  ــى جهوزيتها م ــراف عل واالش
ــة واالطالع  ــتلزمات الطبية واالدوي واملس
ــة للمرضى  ــوالت العالجي ــى البروتوك عل
املصابني  بفايروس كورونا.  ودعا اجلعفري 
ــوادر الطبية والصحية العاملة  كافة الك
ــفى الى بذل املزيد من اجلهود  في املستش

لتقدمي أفضل اخلدمات للمرضى.

البينة الجديدة  / علي شريف
ــم تسويق  تزامنا مع اقتراب انطالق موس
محصولي احلنطة والشعير في محافظة 
ــة معاون  ــاع برئاس ــد اجتم ــل مت عق باب
ــؤون الزراعية السيد حسن  احملافظ للش
البيرماني بحضور مدير الزراعة املهندس 
ــعمي ورئيس  ــد اجلش ــالح مهدي عبي ص
االحتاد احمللي للجمعيات الفالحية كاطع 
ــة العليا  ــى العبيدي وعضو اللجن موس
ــركة  ــويق وعضوية مدير فرع الش للتس
ــوب احلقوقي احمد  ــارة احلب العامة لتج
السلطاني ومدير الرقابة املالية والتجارية 

ــى مقرر اللجنة  ــاكر محمود اضافة ال ش
ــش االجتماع  ــني .وناق خلدون عبد احلس
جاهزية مراكز التسويق الستالم احملاصيل 
ــاكل املتكرره سنويآ  وامكانية جتاوز املش
ــا الزخم احلاصل على  والتي في طليعته
ــذروة من  ــي اوقات ال ــز وخصوصا ف املراك
ــويق واالعتماد على تنسيق  موسم التس
ــي  ــة . وف ــعب الزراعي ــع الش ــل م العم
ــياق اخراجرى رئيس قسم الوقاية في  س
مديرية زراعة محافظة بابل علي يوسف 
ــروع تطوير  ــارة ميدانية ملش ــني زي احلس
االسمدة العضوية التابع للقسم واطلع 

خالل الزيارة على سير العمل في املشروع 
والتقى بالقائمني على ادارته .وجتدراالشارة 
ــمدة العضوية تتم  ــة تصنيع االس ان الي
من خالل االستفادة من اخمللفات النباتية 
ــة وحتويلها  ــرة وبعض املواد االولي املتيس
ــا  ــتفاد منه ــة يس ــمدة عضوي ــى اس ال
ــمدة األخرى.  ــواع االس ــوة بان النبات اس
ــد  ــة ق ــمدة العضوي ــروع االس وكان مش
ــابقة عددا من البحوث  نفذ في اوقات س
الزراعية اضافة الى استضافته عددا من 
ــي مجال تصنيع  ــادية ف الفعاليات االرش

االسمدة العضوية .
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بغداد / البينة الجديدة

ــة للحديد  ــركة العام ــتعـد الش تس
والصلب إحدى شركات وزارة الصناعة 
واملعادن إلفتتاح خط اللحام الطولي 
ــة بعدَ  ــب احلديدي ــع األنابي ــي مصن ف
ــط .ويُعتبـر  عدات اخلـ ــال نصب مُ إكم
ــي العراق  ــط األول من نوعه ف هذا اخل
ــد  عق ــقّ  وف ــتحداثه  إس مت  ــي  والت
ــاركة مع إحدى شركات القطاع  املُش
ــنوياً  اخلاص بطاقة ( ١٢٥ ) ألف طن س
ــة امللحومة  ــب احلديدي ــاج األنابي إلنت
ــن ( ١٦ ولغايـة  ــاً وبأقطار تبدأ م طولي
مك من (  ٦٠ ) إجن وبطول ( ١٢ ) متر وبِسُ
منَ املُواصفات  ٦ ولغايـة ٣٠ ) ملمتر ضِ
العاملية حيث تُستخدم هذهِ األنابيب 
ــتقاته والغاز  ش ــط ومُ ــل النف في نق
ــتخدامات  إضافة إلى العديد من االس
ــع األنابيب  ــر ان مصن ــرى .يُذكـ األخـ
ــص  ــركة يخت ــع للش ــة التاب احلديدي
ــة حلزونياً  ــب امللحوم ــاج األنابي بإنت
ــنوياً لِسد  بطاقة ( ٢٠٠ ) ألف طن / س
ــن األنابيب  ــات وزارة النفط م احتياج
عتمدة  ُواصفات قياسية مُ احللزونية ومبِ
ــيكون  عاملياً وبإفتتاح اخلط اجلديد س
ــة حاجة  ــدرة على تلبي ــل القُ للمعم
وزارة النفط وتغطية احلاجة احمللية من 
ــة واألنابيب الطولية  األنابيب احللزوني

بالكميات واملُواصفات املطلوبـة .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــام الرقابة التجارية  تفقد مدير ع
ــد حنون، امس االول  واملالية محم
ــايلو خان بني سعد  ــبت،  س الس
ــة،  احلكومي ــداد  املق ــة  ومطحن
استعدادا لبدء املوسم التسويقي 
ــي آليات  ــق ف ــام ٢٠٢١ والتدقي لع
ــوزع على  ــني الذي ي ــاج الطح انت
ــني ضمن مفردات البطاقة  املواطن
التموينية، وكذلك متابعة إجراءات 
ــالمة املهنية في املواقع.وذكر  الس
ــرة، أن مديرها العام «زار  بيان للدائ
ــة املقداد احلكومية  اليوم، مطحن
ــى آليات  ــرقي بغداد وأطلع عل ش
ــاج الطحني في هذه املطحنة،  انت
ــالمة  الس ــراءات  إج ــن  ع ــال  فض
ــام  ــر ع ــد مدي ــة فيها».وأك املهني
الدائرة، خالل الزيارة، على « اهمية 
ــهم  اتخاذ كافة اإلجراءات مبا يس
ــاظ على املال العام وعدم  في احلف
اإلضرار بصحة املواطنني، وأهمية 
ــؤولية  أن تؤدي هذه املطحنة مس
ــاج الطحني كونها  ــرة في انت كبي
ــعة  ــكانية واس تغطي مناطق س

في بغداد خاصة وان العوائل فيها 
ــاف  ــط الفقر».وأض ــت خ ــع حت تق
ــة  التجاري ــة  «الرقاب أن  ــون،  حن
ــدة اآلن على  ــل جاه ــة تعم واملالي
زيارة كافة مواقع ومفاصل العمل 
ــت  ــة تثبي ــارة بغي ــي وزارة التج ف
املالحظات والتدقيق في اإلجراءات، 
ــي نصابها  ــع األمور ف ــا وض وأيض
ــى توجيهات  ــاء عل ــح، بن الصحي
ــارة أن تتحمل  ــر التج ــيد وزي الس
ــؤوليتها في  الرقابة التجارية مس
التدقيق بجميع إجراءات السالمة 

ــن باحلفاظ على  ــة مبا يضم املهني
ــف اخملالفات». ــام  وكش املال الع
ــدد مدير عام الدائرة، خالل  كما ش
ــايلو خان بني سعد في  زيارته لس
اقصى شرق ببغداد، على «أهمية 
اجراءات  الفحص اخملتبري للمواد 
املنقولة من مخازن ومجمعات في 
ــات أخرى، من أجل ضمان  محافظ
سالمة الطحني املوزع للمواطنني 
ــة ، وأيضا  ــن احلصة التمويني صم
ــي  ــة ف ــراءات املهني ــالمة اإلج س
ــرورة أن  ــايلو «.ولفت إلى «ض الس

ــايلو  ــل مدير كل موقع وس يتحم
ــراءات  ــي اتخاذ إج ــؤوليته ف مس
ــالمة املهنية مبا يضمن عدم  الس
ــبب  ــوداث تس ــق وح ــوع احلرائ وق
ــكل ضررا  ــاوية تش ــداث مأس أح
أن  ــاف،  املواطنني».وأض ــى  عل
ــتعداد االمثل  ــن األهمية االس «م
ــول  حملص ــويقي  التس ــم  للموس
ــايلو من  ــذا الس ــي ه ــة ف احلنط
ــراءات التي تتيح  خالل اتخاذ اإلج
ــراءات  اإلج ــالمة  املوقع س ــذا  له
ــفافية مع  ومبا يضمن العمل بش
ــتالم  واس ــوقني  واملس ــني  الفالح
ــوقة خالل  ــل املس ــة احملاصي كاف
ــوم التسويقي».وشدد حنون  املس
ــراءات اخلاصة  ــى «اهمية اإلج عل
وكذلك  ــن  اخلزي ــى  عل ــة  باحملافظ
ــب  ــع باجلوان ــر املوق ــام مدي اهتم
ــة مبا  ــة والفني ــة واإلداري العمراني
ــات وزارة  يضمن أن تكون مؤسس
التجارة قادرة على خدمة املواطنني 
ــالة امان إلى املواطن  وأن تكون رس
ــال مفردات  ــادرة على ايص بأنها ق

التموينية اليهم «.

بغداد / البينة الجديدة
ــتعدادات اجلارية ألستقبال فصل الصيف  ضمن االس
ــات  ــة االختناق ــأن معاجل ــات بش ــذاً للتوجيه وتنفي
ــادة  وزي ــب  يتناس ــا  بن ــع  التوزي ــبكات  ش ــم  وتدعي
ــبكة  ــني اداء الش ــتهالك وحتس ــى االس ــب عل الطل
ــركة  الكهربائية،وبناءاً على توجيهات مدير عام الش
ــني عطا  ــع كهرباء بغداد املهندس حس العامة لتوزي
ــؤون  ــاون املدير العام للش ــراس مع ــش الزبيدي، ت ده
ــوري اجتماعاً فنياً  ــمير اجلب الفنية املهندس عالء س
استثنائياً ملالكات فرع توزيع كهرباء الكرخ وبحضور 
ــعيد ومعاونه  مدير الفرع املهندس احمد مرتضى س
ــيد املعاون الفني اثناء  املهندس ناصر دحام .اكد الس

االجتماع على التركيز على النقاط االتية:
- ايالء معاجلة شكاوى املواطنني قدر عال من االهتمام 
ــكاوى  ــة مركز ش ــى متابع ــديد عل ــة والتش واملتابع

املواطنني والرقم اخملصص لالتصاالت.
- انسيابية العمل للقطاعات من خيث تقدمي اخلدمة 

ــكاني وتنظيم الية  ــع الس ــةً للتوس ــة نتيج الواجب
العمل والسيطرة على موقف الشبكة واملشتركني.

ــبكة  الش ــى  عل ــة  احلاصل ــات  االختناق ــة  معاجل  -
الكهربائية والناجتة من الطلب واحلمل املتزايد .

- املباشرة الى اماكن الزخم واحلمل قبل وقوع االزمات 
ــة تقارير فنية  ــا ،وتقدم االعمال على صيغ ومعاجلته
ــة تذليل  ــاون الفني،بغي ــب املع ــركة /مكت ــر الش ملق

املعوقات.

ــق ذات الكثافة  ــان ملتابعة اعمال مناط ــكيل جل - تش
السكانية واحلمل املتزايد ملناطق التاجي – ابي غريب 

– الشعلة – احلرية.
ــف احملوالت املعطوبة  ــل اجلاد على معاجلة توق - العم
ــب  ــر وحس ــعات اكب ــوالت ذات س ــتبدالها مبح واس
ــوالت او تصليحها في  ــبقية من خالل جتهيز احمل االس

الورش.
- اعداد بيانات االحتياجات املطلوبة من املواد احلاكمة 

التي تتطلبها اعمال الصيانة الدورية.
ــة االحياء  ــاريع  كهرب ــان اعداد احملالت ضمن مش - بي

اجلديدة وتقدمي الدراسة بها.
ــة مشاريع صيف ٢٠٢١ والبالغة ٢١ مشروع  - مناقش

ونسب االجناز املتحققة.
ــام  ــر االجتماع مديرو القطاعات واقس هذا وقد حض
ــكاوى  ــاريع والش ــؤون الفنية واملش التخطيط والش
ــر عام ان تكون هذه  ــيد معاون مدي واالعالم،واوعز الس

االجتماعات دورية ملواكبة مراحل تقدم االعمال.
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البصرة / البينة الجديدة
ــيد وزير النقل الكابنت ناصر  بناءاً على توجيهات الس
ــبلي ، مدير عام املوانئ الدكتور املهندس  حسني الش
ــؤولي  ــي يناقش مع مس ــن الفرطوس فرحان محيس
ــادة القوة  ــات بحضور قي ــة ام قصر ملف اخلدم ناحي
ــراق تكفلت بتنفيذ  ــة العراقية .وان موانئ الع البحري
ــانية ملواطني  ــات االنس ــاريع و اخلدم ــن املش ــدد م ع
ــاه التابعة  ــة املي ــل محطة حتلي ــي تأهي ــة وه الناحي
ــة املياه ، نصب  ــواد االولية لتحلي ــة ، توفير امل للناحي
ــرق ، نقل املياه باحلوضيات  مضخات تقوية ، انارة الط
ــتوصف صحي داخل  الى منازل املواطنني ، تنفيذ مس
ــعاف املواطنني في الناحية مع  ــتخدم ألس امليناء يس

خدمات اضافية يعلن عنها الحقاً .

بغداد / البينة الجديدة
اجتمع السيد رئيس صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة د.محمد 
ــم العاني مع الكوادر املتقدمة في الصندوق للوقف على ابرز  هاش
ــاريع وإمكانية إيجاد احللول الناجعة للمعوقات  ــب اجناز املش نس
ــير العمل.وبني السيد رئيس الصندوق بان املالكات  التي تعترض س
الفنية والهندسية للصندوق ماضية بإجناز كافة املشاريع املوكلة 
ــات احملددة  ــة والتوقيت ــات الفنية املطلوب ــب املواصف ــا وحس اليه
وحسب خطة الصندوق لعامي  ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ وإمكانية استحداث 
ــات املالية,موكدا  ــاريع جديدة أخرى في حال توفر التخصيص مش
ــن العمليات اإلرهابية والتي  ــى أهمية اعمار املناطق املتضررة م عل
ــكناهم  ــكل كبيرة في عودة النازحني الى مناطق س ــهم بش تس
ــن قبل مالكات  ــي تتطلب جهود مضاعفة م ــتقراراحلياة والت واس
ــي املناطق  ــرى خدمة الهلنا ف ــمية األخ ــدوق واجلهات الرس الصن

املتضررة.

بغداد / البينة الجديدة
ــادل  ــور ع ــة الدكت ــؤون االجتماعي ــل والش ــر العم ــتقبـل وزي اس
ــدى العوائل من محافظة  ــمي مؤخرا أح الركابي في مكتبه الرس
ــة من ذوي  ــر ملعاناة العائلة كون لديها خمس ــتمع الوزي بابل. واس
ــتحقات لها  ــات اخلاصة ووجه بالتعجيل في صرف  املس االحتياج
مراعاة لظروفها االنسانية. واكد الركابي ان ابواب الوزارة مفتوحة 
ــتطيع االنتظار  ــانية احلرجة التي ال تس ــتقبال احلاالت االنس الس
وتتطلب تدخال عاجال للنظر في امكانية تقدمي اخلدمة واملساعدة 

وذلك من منطلق اهتمامها بالفئات الضعيفة.

 البينة الجديدة / كاظم العبيــدي  
ــور  ــار، الدكت ــظ ذي ق ــتقبل محاف اس
ــيحيًا  ا مس ــد غني اخلفاجي، وفدً أحم
ــوب العراق  ــة البصرة وجن من مطراني
ــة املطران فراس  واخلليج العربي برئاس
دردر والوفد املرافق له. وبحث اخلفاجي 
ــول  ــهيل وص ــر، تس الزائ ــد  الوف ــع  م
ــيحية الى مدينة أور األثرية وبيت  املس
ــالم)،  النبي ابراهيم اخلليل ( عليه الس
ــل احملافظة  ــل ان يص ــن املؤم ــث م حي
ــيحي في زيارة متهيدية. وأكد  وفد مس
ــاع  ــر القط ــعيه لتطوي ــي س اخلفاج

ــة  احملافظ ــي  ف ــي  والدين ــياحي  الس
ــل على دعم جهود العاملني في  والعم

هذه القطاعات.
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بغداد / البينة الجديدة
ــتار محمد  امس  ــاالر عبد الس ــرى وزير العدل القاضي س اج
ــد زيارة تفقدية الى دائرة الكاتب العدل الكرادة  لالطالع  االح
ــم  احتياجاتها بهدف  ــى اه ــل والوقوف عل ــى واقع العم عل
ــتويات  ــي واالرتقاء به الى اعلى املس ــر العمل املؤسس  تطوي
  . وقال اعالم الوزارة ان زيارة السيد الوزير تضمنت  اللقاء  بعدد 
ــى مالحظاتهم  حول  ــتماع إل من املوظفني واملراجعني واالس
ــرة ،  واوعز  ــص االرتقاء بعمل الدائ ــض اإلجراءات التي تخ بع
ــير اجناز معامالتهم بانسيابية  عالية دون  سيادته على تيس
تلكؤ أو تأخير مما يساعد على تبسيط إجراءات  العمل خدمة 
ــر  بتذليل جميع  ــيد الوزي ــح العام  .  كذلك وجه الس للصال
ــاهم في  ــات أمامهم للنهوض  بالواقع  العدلي  مبا  يس املعوق

تسهيل عمل الدوائر التابعة للوزارة . 
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  
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ــس االحد، ان  ــة، ام ــدت وزارة التربي اك

ــات والظروف  ــراق رغم قلة اإلمكان الع

ــزال ميثل  ــا ال ي ــي مر به ــية الت القاس

ــة  باألنظم ــة  مقارن ــة  علمي ــدة  قاع

ــي،  ــتوى العرب ــى املس ــة عل التعليمي

ــي لعدم  ــبب الرئيس الفتة الى ان الس

وجود العراق ضمن اخلارطة التعليمية 

العاملية هو اجلانب املالي.وقالت الوزارة 

ــة التي ترغب  ــه يتوجب على الدول ، أن

ــع  ــي دف ــف العامل ــور بالتصني بالظه

ــة (الهاي)  ــي مدين ــنوي ف ــتراك س اش

ــة لتقييم  ــدا للهيئة الدولي ــي هولن ف

ــم (TiMss)، وال يتعلق  منجزات التعلي

ــاع  ــي كما يش ــاألداء التعليم ــر ب االم

ــوزارة  ال ــارت  البعض.وأش ــه  ل ــروج  وي

ــراً في  ــوطاً كبي ــا قطعت ش ــى انه ال

ــتعداد للمشاركة في االختبارات  االس

ــام ٢٠٢٣، معربة  ــتجري في ع التي س

ــة بإمكانات الطالب  عن ثقتها العالي

ــزه على مدى  ــروف بتمي ــي املع العراق

ــه اإلجنازات  ــنوات املاضية وحتقيق الس

ــة وكان آخرها احرازه  العالية واملتقدم

ــه  خوض ــد  بع ــة  البرونزي ــة  امليدالي

ــات التي  ــوم والرياضي ــارات العل اختب

ــو مبشاركة  االلكس نظمتها منظمة 

ــاك فريق  ــعة. يذكر ان هن ــة واس عربي

متخصص من وزارة التربية يتواصل مع 

منظمة االختبارات الدولية في مدينة 

ــم الدول  ــؤولة عن تقيي ــاي) املس (اله

تعليمياً، والتي بدورها تقيم اختبارات 

ــاركة  ــة الدول املش ــن طلب ــات م لعين

ــة لطلبة  ــة رصين ــد علمي ــق قواع وف

ــط ملواد  الرابع االبتدائي والثاني املتوس

(العلوم والرياضيات) لكل اربع سنوات، 

حيث تعطي في النهاية مؤشرات عن 

حالة التعليم في البلد املشارك وحتدد 

موقعه على اخلارطة التربوية العاملية. 

بغداد /
ــة البرملانية امجد العقابي،  ــد عضو جلنة النفط والطاق انتق

ــتهداف أبراج  ــرار العمليات االرهابية في اس ــس االحد، تك ام

نقل الطاقة الكهربائية دون اتخاذ اجلهات املعنية في حماية 

ــيرا الى فقدان  ــراج اي إجراءات لضمان عدم تكرارها، مش االب

ــبب تلك العمليات  ــبوع بس ــراق ٤٠٠ ميكا واط خالل اس الع

االرهابية.وقال العقابي ، انه يوم أمس مساءً مت تفجير ٣ أبراج 

ــي  ــى منطقة كباش ــة ديال ــي محافظ ( ٢٥٣ ، ٢٥٤ و ٢٥٥ )  ف

ــاد ٤٠٠ ك .ف املستورد من اجلمهورية  على خط ديالى - ميرس

ــاً مت تفجير برجني على  ــبوع ايض االيرانية، كما انه و قبل اس

ــببت بفقدان ٤٠٠  ــك الهجمات تس ــس اخلط، مبينا ان تل نف

ــاعات التجهيز  ــلبا على س ــن الطاقة ما اثر س ــكا واط م مي

ــي، ان تكرار تلك األعمال االرهابية،  للمواطنني.واضاف العقاب

ــط  دليل على ضعف  ــراءات رادعة او تعديل للخط دون اي اج

ــة املعنية  ــرطة الطاق ــألرض وكذلك ش ــكة ل ــوات املاس الق

ــة وباقي اجلهات االمنية،  ــة االبراج، داعيا وزارة الداخلي بحماي

للتنسيق مع وزارة الكهرباء بغية ايجاد الية مشتركة ملعاجلة 

ــي لضمان عدم تكرار تلك االعمال  هذه اخلروقات واخللل االمن

ــم  ــة خصوصا مع ارتفاع درجات احلرارة واقتراب موس اإلرهابي

ــيكون لها متابعة  ــد ان جلنة النفط والطاقة س الصيف.واك

ــيق مع جلنة االمن والدفاع البرملانية بغية  لهذا امللف بالتنس

ــتضافة املسؤولني عن هذا امللف للوقوف على  وضع الية الس

اسبابه وإيجاد اخلطط الالزمة لضمان عدم تكرارها.

ــبة  ــباب زيادة نس ــي املركزي لنقابات العمال في العراق، امس األحد، أس ــدد االحتاد الوطن ح

ــني اخلاصة بالعمل من خالل  ــركات تخرق القوان ــة في البالد، فيما أكد أن بعض الش البطال

ــبة  ــبب ارتفاع نس ــمي ، إن س ــرى الهاش ــال العمالة األجنبية.وقالت رئيس االحتاد يس إدخ

البطالة في العراق هي كثرة العمالة األجنبية ودخولها بطرق غير شرعية وانعدام القطاع 

اخلاص ، الفتةً إلى أن هناك شركات تخرق قوانني العمل التي تفرض ٥٠٪ من العمال العراقيني 

ــه مت رصد جتاوزات على القانون حيث هناك  ــمي، أن و٥٠٪ من العمال األجانب.وأضافت الهاش

مشاريع فيها ٢٠٠٠ عامل وأحياناً ٣٠٠٠ عامل مقابل ٥٠٠ عامل عراقي، السيما في مشاريع 

املنطقة اجلنوبية كمصافي البصرة والشركات األمنية وغيرها.وشددت على ضرورة تنشيط 

القطاع اخلاص وتفعيل القطاعات الزراعية والصناعية الستيعاب العاطلني عن العمل، 

بغداد /

بغداد /

ــب اإليراني  ــاء، أن إعادة اجلان ــدت وزارة الكهرب أك
ضخ الكميات السابقة من الغاز قبل التخفيض 
ــأنها  ــبب الديوان املترتبة على العراق من ش بس
ــكل  ــز في الصيف وبش ــاعات التجهي ــادة س زي
ــابق، فيما أشارت إلى أن تراجعها  أفضل من الس
في اآلونة األخيرة ال تقف ورائه مشكلة التجاوزات 
على خطوط النقل لوحدها.وقال املتحدث باسم 
وزارة الكهرباء أحمد العبادي ،إنه في حال جنحت 
ــدي حنتوش بإقناع اجلانب  زيارة الوزير ماجد مه
ــابقة  ــاز لكمياته الس ــي بإعادة ضخ الغ اإليران
ــة ٥٠ مليون متر مكعب يومياً بدالً من الـ  والبالغ
ــتزيد من معدل  ــا احلالية فإن الوزارة س ٢٠ مليون
انتاجها من الطاقة إلى ٢٢ ألف ميكاواط بحلول 
األول من حزيران املقبل، من شأنها توفير ساعات 
ــتكون  جتهيز مقبولة للمواطنني وهي باجململ س

أفضل من الصيف املاضي.

بغداد /
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ــتقلة  املس ــا  العلي ــة  املفوضي ــدت  اك
ــا باجراء  ــد، التزامه ــات، امس االح لالنتخاب
ــاء ذلك خالل  ــات مبوعدها املقرر، ج االنتخاب
ــاطاتها.  ــبوعية اخلاصة بنش ــا االس كلمته
د  ــدّ وقالت املفوضية انه في الوقت الذي تش
فيه املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
ــس  مجل ــاب  انتخ ــراء  إج ــد  موع أن  ــى  عل

ــرين األول ٢٠٢١  ــي في ١٠ تش ــواب العراق الن
ــا تواصل  ــه, تؤكد بأنه ــع عن ــي ال تراج حتم
ــة االقتراع بعد  خطواتها وحتضيراتها ملرحل
ــجل الناخبني وإصدار  انتهاء فترة حتديث س
ــاف عملية  ــراره بإيق ــني لق ــس املفوض مجل
ــة االنتهاء من  ــري لغاي ــجيل البايومت التس
ــرع  إجراء االنتخابات النيابية املبكرة. إذ تش
ــجل ناخبني رصني, يتم  املفوضية بإعداد س
طباعته في مطبعة شبكة اإلعالم العراقي 

بحسب موافقة مجلس الوزراء خالل جلسته 
ــلوب التعاقد  ــي ٢٧٤٢٠٢١ وبأس ــدة ف املنعق
املباشر لطبع سجل الناخبني العام واخلاص 
ــحني، وبوستر سجل  النهائي، وكراس املرش
ــات  ــة االنتخاب ــل مفوضي ــني، وتخوي الناخب
ــر مع  ــد املباش ــاوض والتعاق ــة التف صالحي
ــركات العاملية الرصينة لطباعة  إحدى الش
وجتهيز أوراق االقتراع واالستمارات النتخابات 
ــتثناء من تعليمات  مجلس النواب٢٠٢١ اس

تنفيذ العقود احلكومية والضوابط امللحقة 
ــجيل  ــياق آخر انقضت مدة تس بها.وفي س
التحالفات السياسية واألحزاب واملرشحني، 
ــيجري  ــام ٢٠٢١، وس ــار لع ــن أي ــي األول م ف
ــحني الذين  ــن أهلية املرش ــا التحقق م تباعً
ــيق  ــن ٣٥٠٠، بالتنس ــم بأكثر م ــدر عدده يق
(وزارة  ــي  وه ــة  العالق ذات  ــات  املؤسس ــع  م
ــة الوطنية  ــة اجلنائية، الهيئ الداخلية األدل
ــة، هيئة النزاهة،  ــاءلة والعدال العليا للمس

ــة، وزارة التعليم العالي والبحث  وزارة التربي
ــتعدادات لعملية  ــار االس ــي اط العلمي).وف
االقتراع, شكلت املفوضية اللجنة املركزية 
ــة عضو  ــراع برئاس ــي االقت ــار موظف الختي
ــني  ــني القاضي (فياض ياس ــس املفوض مجل
حسني), وتعمل هذه اللجنة على إعداد آلية 
ــار موظفي  ــير عمل اختي ــة تضمن س دقيق
االقتراع بشفافية ونزاهة واستقاللية حيث 
ــي الدولة  ــم من فئة موظف ــيتم اختياره س

ــدى املفوضية  ــجالً ل ــون مس ــى أن ال يك عل
ــي أو مراقب. ــح أو وكيل حزب سياس كمرش
وبتوجيه من رئيس مجلس املفوضني القاضي 
(جليل عدنان خلف) تستمر عملية املتابعة 
امليدانية ملكاتب احملافظات االنتخابية ومراكز 
ــرق اجلوالة من  ــة لها والف ــجيل التابع التس
قبل املديرين العامني في املفوضية؛ للوقوف 
ــة االنتخابية  ــتعداداتهم للعملي ــى اس عل

واملعوقات التي تواجه عملهم.

بغداد /
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ــالم خالل  ــائل اإلع ــت عدد من وس تداول
ــي بتعديل  ــر النياب ــرة االم ــرة االخي الفت
ــائر الى  ــة املصاحلة والعش ــمية جلن تس
اجتثاث البعث و الصادر عن النائب األول 
ــآ  ــس مجلس النواب بإعتباره رئيس لرئي
ــيد محمد  للمجلس في حالة متتع الس
احللبوسي رئيس اجمللس بأجازة اعتيادية 
ــرف  ــو املش ــب االول “ ه ــون ان النائ ، ك
ــة بحكم  ــان النيابي ــى عمل اللج “ عل

ــي للمجلس. ــام الداخل ــون والنظ القان
ــاب جاء لغرض وضع  ــا ان صدور الكت كم
ــاث  ــة “ اجتث ــاءلة والعدال ــون املس قان
البعث “ بعيدا عن املزايدات السياسية 
ــة  ــخصية واالنتخابي ــات الش واخلصوم
ــذا امللف لتصفية  وعدم التعاطي مع ه
ــي االنتخابات  ــيني ف ــوم السياس اخلص
القادمة اذ ان االمر النيابي نسب السيد 
ــادة النواب  النائب االول مع عدد من الس
ــة النيابية  ــذه اللجن ــي ه ــاء ف ، كأعض
ــان اللجنة تؤكد على  املهمة.ومن هنا ف

اهمية تطبيق قوانني العدالة االنتقالية 
والتي ال تستهدف االشخاص امنا لتنفيذ 
ــن التعاطي  ــدا ع ــني بعي ــة القوان عدال
ــيد “  ــن للس ــم يك ــي ل ــي الت السياس
ــي “ اي تدخل في هذا املوضوع  احللبوس
ــي كان توجيها  ــر النياب ــدور االم ، وان ص
ــة بحكم  ــى اللجن ــب االول ال ــن النائ م
القانون.لذلك نهيب بإالعالم احلر النزيه 
ــا وعدم حتريفها  ــع االمور في نصابه وض
ــي وفق الصياغات  عن موضعها احلقيق

اإلدارية والقانونية.
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ــد  ــواب رع ــس الن ــو مجل ــدى عض اب
ــتغرابه  ــس االحد، اس ــي، ام الدهلك
ــم  من صدور كتاب برملاني بتغيير اس
ــة البرملانية  ــاءلة واملصاحل جلنة املس

ــة اجتثاث البعث، عادا القرار  الى جلن
ــراق الى مربع عام  محاولة العادة الع
العقوبات  واستمرار مسلسل   ٢٠٠٣
ــك العناوين  ــتغالل تل اجلماعية واس
ــيني.وقال  لتصفية اخلصوم السياس
الدهلكي ، انه لالسف الشديد وكما 

ــني ممن تبنوا  ــدو فان بعض املفلس يب
ــة، لم  ــات اجلماعي ــة العقوب سياس
ــابقة التي  يتعلموا من التجارب الس
ــد، ودفع ثمنها املاليني من  مزقت البل
العراقيني ما بني شهيد ونازح و ارملة 
ــجون،  ــم ومغيب وقابع في الس ويتي

ــة  تصفي ــن  ع ــون  يبحث ــوا  زال ــا  وم
ــات  والعقوب ــيني  السياس ــوم  اخلص
ــرارا  ــا م ــا حذرن ــم انن ــة رغ اجلماعي
ــة  ــرارا من خطورة تلك السياس وتك
ــة وبناء دولة  ــة اجملتمعي على اللحم
ان  ــي،  الدهلك ــات.واضاف  املؤسس

ــرور ١٨  ــرض وبعد م ــراق من املفت الع
عاما على االحتالل قد غادر مصطلح 
ــاث وانتقل الى مرحلة جديدة  االجتث
ــاء اجملتمع  ــالح والتغيير وبن من االص
الواحد بعيدا عن سياسة التصفية 
ــن  عناوي ــت  حت ــر  والتطهي ــع  والقم

ــي بغداد  ــي اعلن ف ــأن السياس ــي الش وف
ــكيل حتالف سياسي جديد  امس ، عن تش
ــة الوطنية  ــوى الدول ــق عليه حتالف ق اطل
ــة والنصر. ــي قوى الدول ــر اندماج حتالف عب

ــر ائتالف النصر ، انه إثر محادثات بنّاءة،  وذك
ــاه أزمات  ــية جت ــتراكاً بالرؤية السياس واش
ــبل إنقاذها، مت بحمد اهللا االتفاق  الدولة وسُ
ــي بني  ــف إنتخابي سياس ــكيل حتال لتش
ــوى الدولة والقوى  ــالف النصر وحتالف ق إئت
املنضوية ضمن إتالفهما، حتت إسم (حتالف 

ــاف ان التحالف  ــوى الدولة الوطنية).واض ق
ــطية  ــة وس ــية وطني ــوة سياس ــد ق اجلدي
ــيخ مبادئها  ــل لترس ــة وتعم ــن بالدول تؤم
ــيادة  ــة وس ــز هيب ــل لتعزي ــا، وتعم وبُنيته
ــرعية جتاه كل ما يحيط  ــاتها الش مؤسس
بها من أزمات داخلية وخارجية. وفي الشأن 
ة في  األمني اصدرت جلنة شؤون البيشمركَ
ــرق االمني  ــتان، بيانا حول اخل ــان كردس برمل
واستشهاد عدد من قوات البيشمركة ليل 
ــبت املاضي .وذكرت اللجنة في البيان،  الس

ان الهجوم االرهابي الليلة قبل املاضية ادى 
ــهاد ٣ من مقاتلي البيشمركة  الى استش
ــم،  ــس بره ــتيوان زراري، ادري ــب بش ( النقي
ــدد اخر  ــعيد) واصابة ع ــى س ــن يحي وهيم
ــى التي يتم  ــت املرة االول بجروح وهذه ليس
الهجوم فيها على قوات البيشمركة بهذا 
ــح ان مجاميع  ــكل اخمليف، ومن الواض الش
ــراغ االمني  ــتغل الف ــش االرهابية تس داع
ــش العراقي  ــمركة واجلي ــوات البيش بني ق
ــمركة. من  ــى قوات البيش ــي الهجوم عل ف

ــالم،  ــن س ــر انتقد النائب حس ــب اخ جان
ــة مصطفى  قيام احلكومة العراقية برئاس
ــى اجليش  ــاعدة ال ــدمي مس ــي بتق الكاظم
اللبناني.وقال سالم ، ان حكومة الكاظمي 
ــعب العراقي وهو  ــر مهتمة ملعاناة الش غي
ــية وانسانية صعبة  يعيش اوضاعا معيش
ــم واالجحاف الذي حلق  خصوصا بعد الظل
ــرف الدوالر  ــعر ص ــالل ارتفاع س ــن خ به م
ــعار  ــاع ملحوظ باس ــبب بارتف ــذي تس وال
ــة وبدل ان تقوم هذه احلكومة  املواد الغذائي

بايجاد احللول واملعاجلات لالزمة االقتصادية 
التي يعيشها البلد راحت تبذر بثروات البلد 
من خالل تقدمي مساعدات مالية الى اجليش 
اللبناني والتي بلغت ٣٥ مليار دينار في وقت 
ان ابناء البلد بامس احلاجة الى هذه االموال 
وقبلها ادخال البلد في اتفاقيات اقتصادية 
ــرة كمصر واالردن ذوي االقتصاد  مع دول فقي
ــذه االتفاقيات الى  ــود ه ــار والتي التع املنه
ــروات من اجل  ــدر الث ــد من ه ــراق باملزي الع

انعاش اقتصاد هذه الدول.

ــال األعمال  ــئ العراق عن اكتم ــركة العامة ملوان ــت الش أعلن
ــعبي  ــد الش ــهداء احلش ــدد من بيوت ش ــم ع ــة بترمي اخلاص
ــركة العامة ملوانئ  ــر العام للش ــة البصرة.وقال املدي مبحافظ
ــن الفرطوسي حسب  العراق الدكتور املهندس فرحان محيس
توجيهات وزير النقل الكابنت ناصر الشبلي» بضرورة املشاركة 
ــهداء ، موضحاً  ــر الش ــة في توفير احلياة الكرمية ألس الفاعل
ــركة  ــهداء اذ متكنت الش «بادرت موانئ العراق بإعمار دور الش
ــعبي  ــد الش ــهداء احلش ــازل لذوي ش ــرة من ــن ترميم عش م
كمرحلة اولى.وأضاف الفرطوسي إن الشركة تكفلت بترميم 
ــعبي في  ــد الش ــهداء باالتفاق مع هيئة احلش منازل ذوي الش
ــي اكراما وعرفانا  ــاهمة ه ــددا على أن هذه املس البصرة ، مش
ــا عن الوطن. ــهداء في بذل النفس دفاع ــا قدمه اؤلئك الش مل

من جانبهم ثمن ذوو الشهداء عمل الشركة ومشاركتها في 
ترميم منازلهم ، مقدرين بشكل كبير عدم نسيانهم ونسيان 
ــذه األرض.وفي ذات  ــن ه ــن دافعوا ع ــهداء الذي ــم الش ابنائه
ــعبي في البصرة بخالص  ــياق تقدمت هيئة احلشد الش الس
ــراق متمثلة  ــة ملوانئ الع ــركة العام ــر للش ــكر والتقدي الش
ــي وجميع  ــن الفرطوس مبديرها العام  الدكتور فرحان محيس
ــهيالت  ــع اخلدمات والتس ــركة على جمي ــني في الش العامل
ــريحة ذوي شهداء و جرحى  التي قدموها ويبذلوها خدمة لش
احلشد الشعبي.والذي كان اخرها مساهمتهم في ترميم عدد 
ــعبي في احملافظة.داعني  ــهداء احلشد الش من بيوت عوائل ش
ــى العزيز ان يبارك جهودهم ويوفقهم خلدمة اهل البصرة  املول
بشكل عام وعوائل املضحني بشكل خاص آملني استمرارهم 

في هذا العطاء املبارك.
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ــة  والرياض ــباب  الش ــر  وزي ــد  أك
ــال،  قدرة العراق على  عدنان درج
كأس  ــة  بطول ــم  وتنظي ــاح  إجن
ــة واملقررة إقامتها  اخلليج املقبل

في محافظة البصرة.
ــره االحتاد العراقي  وقال بيان نش
ــومرية  ــرة القدم، ورد إلى الس لك
ــسُ الهيأة  ــدَ رئي ــوز، إنه «عق ني
التطبيعية لالحتاد العراقي لكرة 
القدم، إياد بنيان، مؤمتراً صحفياً 
ــباب  الش ــر  وزي ــع  م ــتركاً  مش
اليوم،  ــال،  والرياضة، عدنان درج
ــات زيارة  ــح حيثي ــدف توضي به
الوفد العراقي لدول اخلليج قبيل 
ــى منح العراق حق  التصويت عل
ــخة اخلامسة  ــتضافة النس اس

والعشرين لبطولة اخلليج».

ــباب والرياضة،  ــدد وزيرُ الش وش
ــة  ــى «أهمي ــال، عل ــان درج عدن
ــار  إلظه ــف  والتكات ــاون  التع
ــتقام  س ــذي  ال  ٢٥ ــي  خليج
ــورة من كل  ــرة بأحلى ص ب البص
والتنظيمية  ــة  اإلداري ــي  النواح
ــويقية»،  والتس ــتية  واللوجس
ــى  عل ــدرة  الق ــا  «لدين ــداً  مؤك
ــم البطولة التي  النجاح وتنظي
ــتحقاقاً للعراق، وعلينا  تعد اس
ــتلزمات  مس ــر  بتوفي ــر  التفكي
جناحها وتذليل املعوقات كافة».

م وزير الشباب، شكره اجلزيل  وقدّ
لرؤساء االحتادات اخلليجية على 
بعد  ــراق  للع ــع  الواس «دعمهم 
احتضانه خليجي ٢٥، وسعيهم 
ــي عن املالعب  ــع احلظر الدول لرف

العراقية».

تغلب الصناعات الكهربائية على نظيره زاخو، بهدف 
ــدوري العراقي  ــة ٢٩ من عمر ال ــي إطار اجلول دون رد،  ف

املمتاز.
ــاع الفريقان، العديد من  ــاراة تأثرت بالطقس، وأض املب

الفرص.
ومتكن مصطفى محمود العب الصناعات الكهربائية، 

من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة ٦١.
ورفع الصناعات الكهربائية، رصيده إلى ٣٠ نقطة في 
ــد ٤٠ نقطة في  ــا جتمد رصيد زاخو عن ــز ١٤، فيم املرك

املركز السادس.

درجال يؤكد: قادرون على إنجاح 
خليجي البصرة

دوناروما يشعل ثورة 
ألرتاس ميالن

ناد إنجليزي جديد ينافس برشلونة على صفقة 

أجويرو

صدمة َّـ ريال مدريد من إصابة فاران

بوقرة يحدد قائمة أولية للجزائر َّـ كأس العرب

ــن الالعبني  ــد عباس عبيد م يع
الذين عاشوا في ذاكرة اجلماهير 
العراقية، بسبب بزوغ جنمه في 
ــى مالعب الكرة  زمن احلصار عل

احمللية.
ــة االحتراف  ــاض عبيد، جترب وخ
ــا اجلنوبية، وعاش فترة  في كوري

تألق مع نادي بوهاجن.
ــد، للحديث  ــا عباس عبي حاورن
ــهر رمضان  ــن ذكرياته مع ش ع

املبارك.. وإلى نص احلوار: 
ماذا ميثل لك شهر رمضان؟ 

ــة  وراح ــدوء  واله ــكينة  الس
النفس، قد تقل احليوية نتيجة 
ــكينة وراحة  الصيام، لكن الس
ــا، جند  ــي أوجه ــون ف ــال تك الب
ــهر أكثر  ــنا في هذا الش أنفس
ــة  ــي املنزل ملمارس ــتقرارًا ف اس
ــهر  ــوس املعتادة في الش الطق

الكرمي. 
ــدث  تتح ــي  الت ــوس  الطق ــا  م

عنها؟ 
ــرة،  حاض ــة  الديني ــوس  الطق
ــادة وغفران  ــهر العب رمضان ش
ــوس  الطق ــب  بجان ــوب،  الذن
ــا اإلفطار مع  االجتماعية ومنه
العائلة ومتابعة بعض البرامج 
ــي  ف ــال  احل ــس  ونف ــة،  الهادف

السحور حتى صالة الفجر. 
ــاس  لعب ــل  املفض ــق  الطب ــا  م

عبيد؟ 

ــكل  ب ــي  العراق األكل  ــب  أح
ــي  ــى طبق ــن يبق ــه، لك أصناف
ــة  ــة، خاص ــو الدومل ــل ه املفض
ــل تطبخها بطريقة  وأن أم فض

رائعة. 
ــي  ف ــة  الرياضي ــك  ذكريات ــا  م

رمضان؟ 
ــعينيات، كنا نخوض  التس في 
ونحن صائمون،  الدوري  مباريات 
ــم  ــاردًا ول ــس كان ب ــن الطق لك

ــا في األجواء  ــر بالصيام، أم نتأث
ــب  ــن أن اللع ــا، أظ ــارة حاليً احل
ــار  ــة انتح ــام مبثاب ــاء الصي أثن
ــب الصيام  ــن عمد. من الصع ع

ــات  واملباري ــات  التدريب ــوض  وخ
ــس، ألن الالعب  ــذا الطق ــي ه ف
يفقد الكثير من السوائل، ومن 

الصعب تعويضها. 

ــا  ــي كوري ــان ف ــن رمض ــاذا ع م
اجلنوبية أثناء فترة االحتراف؟ 

ــوض ٣  ــا نخ ــة، كن ــاة قوي معان
ــوم،  ــي الي ــة ف ــص تدريبي حص
ــني تناول  ــب قصر الوقت ب بجان
ــة. كنت مضطرًا  اإلفطار والراح
إلعداد طعام يكفي ٣ أيام، ألنني 
ال أمتتع بالوقت الكافي للطهي، 
ــض  بع ــدت  وج ــت  الوق ــرور  ومب
ــخ  ــي املطب ــة ف األكالت املقبول

الكوري. 
من هو العبك املفضل؟ 

ــم ماجد  ــد قاس ــا، محم محليً
ــك  ــه ميتل ــرطة، ألن ــب الش الع
مواصفات جيدة، أمتنى احترافه 
ــتواه، أما  ــر مس ــن أجل تطوي م
ــي  عامليًا فالثنائي ليونيل ميس

وكريستيانو رونالدو.
ماذا عن ناديك املفضل؟ 

ريال مدريد فريق أحب مشاهدته 
ــه، لكني ال  ــبب طريقة لعب بس
ــب، أمتتع فقط  ــجعه بتعص أش

برؤية مبارياته.
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طه كمر

 سبقَ وأن حتدثنا عن ممثلي الوطن الشرطة والقوة اجلوية 
ــس بإطاللة  ــا منني النف ــيا الذي كن ــي دوري أبطال آس ف
ــتوى احلدث  ــدة فيه لهذين الفريقني ، تتالءم مع مس جدي
ــف ذهبت أمنياتنا وأحالمنا  ــيوي األهم ، لكن لألس اآلس
أدراج الرياح ، بعد أن خذلنا الفريقان وجمعا خمس نقاط 
ــرطة من  ــرة مباراة ، ثالث منها للش فقط من اثنتي عش
ــان للجوية من تعادلني  ــوز واحد وخمس هزائم ، ونقطت ف
ــجل الشرطة ثالثة أهداف ودخلت  وأربع هزائم ، فيما س
مرماه اثنتا عشرة كرة ، بينما سجل الفريق اجلوي هدفني 

ودخلت مرماه ست كرات.
ــابات تعطينا انطباعا ان ممثلي الوطن لألسف  هذه احلس
ــتوى فني  ــم يكونا على أمت اجلاهزية ، بعد أن ظهرا مبس ل
ــجم مع درجة الطموح ، فكل من تابع  بائس وأداء ال ينس
ــت متأخرة  ــة ان كرتنا بات ــراق وصل الى قناع ــي الع فريق
ــرب ، طاملا توضحت  ــه الدهر وش ــرا ودورينا أكل علي كثي
ــر الواقع ،  ــراث لألم ــدم االكت ــي الفريقني بع ــة العب رغب
والتعاطي مع مستوى احلدث الذي ينبغي أن يكون الواقع 
منسجما متاما مع ما يرمي اليه هذان الفريقان ومن يقف 

خلفهما.
ــروع يضعه املتابع واحمللل والناقد مفاده ملاذا  تساؤل مش
ظهر الفريقان بهذا املستوى املترهل ؟ وهل من املعقول أن 
تصبح األندية السعودية واإلماراتية والقطرية واإليرانية 
واألوزبكية مبستوى يصعب التغلب عليها ؟ ومن املسؤول 
ــة التي رمبا تنعكس سلبيا على  األول عن هذه االنتكاس
ــتحقاقا  ــي الذي ينتظره اس ــب الوطن ــتقبل املنتخ مس
ــيخوضها في  ــالث التي س ــى باملباريات الث ــا يتجل مهم
حزيران املقبل أمام منتخبات كمبوديا وهونغ كونغ وإيران 
ــؤول عن  ــة البحرينية املنامة ، ومن هو املس في العاصم
ــم الذين لم  ــني خصوصا احملترفني منه ــدات الفريق تعاق
يصنعوا الفارق على اإلطالق بل كانوا وباال على الفريقني. 
ــت أوتارها  ــارة اخلضراء وتقطع ــت هوية القيث نعم ضاع
ــة واحدة آلذان  ــز عازفوها من إيصال ولو نوط ــد أن عج بع
ــون حظهم الذي  ــوا يندب ــا الذين بات ــا ومحبيه مولعيه
ــمها ، بينما لم يكن  ــا والتغني باس ــم على حبه أجبره
ــدوا الى  ــا بانتظاره ليعي ــذي كن ــى املوعد ال ــور عل الصق
ــوا  ــان ذلك األلق الذي بتنا تواقون له مجددا ، فليس األذه
ــل رحلتهم األخيرة التي بددت  هم من كنا نعهدهم قبي
آمال عشاقهم ، بعد أن ضاعت هويتهم وبات ذلك العش 
ــردح من الزمن واهنا اليوم ،  ــل الذي كان مالذا آمنا ل اجلمي
ــون بلغة العواطف  ــد كالمي البعض ممن يتحدث وقد يفن
ــا متليه عليهم نبضات قلوبهم التي  تعتصر أملا ملا آل  وم
ــان حاله ان اجلوية ما  اليه حال الفريق اجلوي ، ليقول لس
زال متصدرا للدوري العراقي وبات قاب قوسني أو أدنى من 
خطف لقبه ، إذن لنبقى أسرى املسابقة احمللية وال نوسع 

مداركنا نحو األفق اآلسيوي مهما حيينا.
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ــر صحفي إيطالي،  أكد تقري
ــد، أن الوضع بات  ــس األح ام
ألتراس  ــني  ب للغاية  ــرًا  متوت
ــق  الفري ــارس  وح ــالن  مي

جيانلويجي دوناروما.
ــا مع  ــد دوناروم ــي عق وينته
احلالي،  ــم  املوس ــي  ف ميالن 
ولم يوافق احلارس على عرض 

التجديد حتى اآلن.
ا لقناة «سكاي سبورت  ووفقً
ــإن ألتراس ميالن  إيطاليا»، ف

ــس  أم ــادي،  الن ــى  إل ــب  ذه
اجلمعة، وطلب عقد لقاء مع 

دوناروما.
ــؤولي  ــى أن مس ــارت إل  وأش
ــر، لكن  ــوا األم ــالن رفض مي
ــى أي حال  ــا خرج عل دوناروم

للتحدث مع األلتراس.
إذا  لدوناروما  ــراس  األلت وقال 
ــى العقد اجلديد  لم توقع عل
ــل، ال  ــبوع املقب ــالل األس خ
ــي مباراة  ــارك ف يجب أن تش

يوفنتوس، يوم األحد.

قال مجيد بوقرة، مدرب منتخب 
ــه يتطلع  إن ــر للمحليني،  اجلزائ
لقيادة منتخب بالده إلحراز لقب 
ــر بنهاية  ــي قط ــرب ف كأس الع
ــير  ــة الس ــاري، حملاول ــام اجل الع
ــى خطى املنتخب األول بطل  عل

أفريقيا.
وفي ظل عدم إمكانية مشاركة 
ــة  ــي أندي ــني ف ــني احملترف الالعب
ــى بوقرة  ــرر أن يتول ــة، تق أوروبي
ــب اجلزائر في كأس  قيادة منتخ
العرب التي ستقام في قطر في 

ديسمبر/كانون األول املقبل.
وقال بوقرة ملوقع االحتاد اجلزائري 
ــبت  الس ــوم  ي ــت  اإلنترن ــى  عل
ــتعني بالالعبني الدوليني  «سأس
احملترفني في املسابقات العربية 
لتدعيم املنتخب احمللي. ستكون 
ــتعداد لكأس  فرصة جيدة لالس
ــوالت  البط أن  ــل  ظ ــي  ف األمم 
ــتتوقف خالل شهر  العربية س

ديسمبر».
ــب اجلزائر  ــاف مدافع منتخ وأض
الفرصة  ــي  ل «أتيحت  ــابق  الس
ــات الودية  ــة بعض املباري ملتابع
ــا  ــا تابعن ــب األول، كم للمنتخ
ــمية، ووقع  بعض املباريات الرس
ــة  أولي ــة  قائم ــى  عل ــار  االختي

موسعة للمنتخب».
ــعة  املوس ــة  «القائم ــع  وتاب
ــبان  ش ــني  العب ــمل  ستش

ــرة،  كبي ــارات  مبه ــون  يتمتع
ــى العبني ذوي خبرة  باإلضافة إل
وسيكون لهم الدور القيادي في 
ــى كل حال أنا  ــوازن الفريق. عل ت

متفائل مبستقبل الفريق».
كأس  ــي  ف ــر  اجلزائ ــتلعب  وس
ــات  منافس ــن  ضم ــرب  الع
ــة مع مصر، إلى  اجملموعة الرابع

جانب املنتخب الفائز من مباراة 
ــي،  ــان وجيبوت ــني لبن ــة ب فاصل
ــك الفائز من املواجهة بني  وكذل

ليبيا والسودان.
ــني  ب ــرب  الع كأس  ــتقام  وس  
ــمبر/كانون  األول والـ١٨ من ديس
ــتعدادات قطر  ــن اس األول، ضم

الستضافة كأس العالم ٢٠٢٢.

ــوب مدرب  ــن كل يورج ــد  أك
ــاركة  ليفربول، أن فرص مش
املدافع فيرجيل فان دايك مع 
هولندا في بطولة أوروبا هذا 
ــى تعافيه  ــام تتوقف عل الع
ــة  بجاهزي ــب  للع ــه  وعودت
ــى أنه ال  ــددا عل ــة، مش تام

ميكن التعجيل بعودته.
ــك (٢٩ عاما)  وخضع فان داي
ــي  ف ــة  الركب ــي  ف ــة  جلراح
ــال  وق األول،  ــرين  أكتوبر/تش
ــابق إن  ــت س ــوب في وق كل
ــا، التي  ــة أوروب ــد بطول موع
ــران،  ــي يونيو/حزي ــق ف تنطل

مبكر جدا على املدافع.

ــك دي بور مدرب  وأوضح فران
هولندا، أنه لن يستدعي فان 
ــتعدا  ــك، إال إذا كان مس داي

للبطولة.
وعلق كلوب: «ركبة فيرجيل 
ــتحدد، وال أريد  ــي س هي الت
عرقلته، لكن ال ميكن إجباره 

على العودة أيضا».

وأضاف: «بعد ١٠ أشهر أو ١١ 
ــهرا من الغياب ليس من  ش
ــبوعيا  التدريب أس ــن  املمك
ــدم. ال أحد  ــرة الق ــب ك ولع
مينعه وأعد الناس في هولندا 
ــكان بذلك، لكن ال  وفي أي م
ــط عليه للعب  ميكن الضغ
ــن العب  ــدث ع ــن نتح فنح

ومسيرته».
ولم يعد فان دايك للتدريبات 
ــكل كامل مع ليفربو،ل  بش
ــات على  ــر عالم ــه أظه لكن

التحسن.
ــي:  األملان ــدرب  امل ــل  وواص
ــون جاهزا في  «يحاول أن يك
أسرع وقت ممكن. في الوقت 
ــد موعد  ــي ال يعرف أح احلال
ــل  ــن تخي ــن ميك ــه لك عودت
ضيق الوقت مع بطولة أوروبا 
ــع الفريق،  ــم يتدرب م ألنه ل
ولن يفعل ذلك في األسابيع 

املقبلة لذا ال أعرف».
ــه قرار فيرجيل  وختم: «لكن
في النهاية، وسيتعلق القرار 

بشعوره بركبته».

أكد تقرير صحفي إسباني، امس  
ا  ــا جديدً ــا إجنليزيً ــد، أن ناديً األح
ــباق التعاقد مع  ــى س ــم إل انض
ــرو،  ــيرجيو أجوي ــي س األرجنتين

مهاجم مانشستر سيتي.
وينتهي عقد أجويرو مع السيتي 
في املوسم احلالي، وأعلن النادي 
ــف  الصي ــيرحل  س ــب  الالع أن 

املقبل.
ــدو  «مون ــة  لصحيف ــا  ووفقً

ــإن  ف ــبانية،  اإلس ــو»  ديبورتيف
ــون يرغب بقوة في احلصول  إيفرت

على خدمات أجويرو مجانًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أجويرو 
ــلونة، لكن  ال يزال على رادار برش

الصفقة لن تكون سهلة.
ــي  ــم األرجنتين ــر أن املهاج يذك
ا باهتمام تشيلسي  يحظى أيضً
وتوتنهام وليدز يونايتد في الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.

ــال  ــر  ري ــت جماهي أصيب
ــد  بع ــة  بصدم ــد  مدري
ــع  املداف ــتبدال  اس
فاران،  رافائيل  ــي  الفرنس
بني شوطي مباراة فريقه، 
ــد  بع ــونا،  أوساس ــام  أم
الساق  في  بآالم  ــعوره  ش

اليمنى.
ــي  امللك ــادي  الن ــري  ويُج
اختبارات طبية، ، للوقوف 
ــة فاران  على حجم إصاب
كان  ــا  م إذا  ــة  ومعرف
ــة  باملواجه ــيلحق  س
احلاسمة أمام تشيلسي، 

في إياب نصف نهائي دوري 
األربعاء  ــررة  واملق األبطال 
ــب  الالع ــلّ  وح ــل.  املقب
كبديل  فرنانديز،  ــو  ناتش
للمدافع الفرنسي، حيث 
ــاء  اللق ــا  أيض ــدأ  يب ــم  ل
ــدرب زين  ــبب رغبة امل بس
ــي ادخار  ــدان، ف ــن زي الدي

ــة  للمواجه ــه  مجهودات
ــي  ــة والت ــة املرتقب املقبل
ــيتعني على امليرينجي  س
ــة  نتيج ــض  تعوي ــا  فيه
ــاراة الذهاب (١-١) التي  مب

كانت على ملعبه.
ــدت إصابة فاران   وإذا تأك
ــن  ع ــك  بذل ــيغيب  س
ــا  فيم ــق  الفري ــوف  صف
تبقى من املوسم، لينضم 
الالعبني  ــة  لقائم ــك  بذل
ــبب  ــواء بس الغائبني، س
اإلصابة بفيروس كورونا أو 
يعانون من إصابات  الذين 
عضلية أو إصابات خطيرة 

أخرى.
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ــمية إيرانية عن  ــالم رس ــائل إع نقلت وس
ــي احملادثات  ــني ف ــني اإليراني ــر املفاوض كبي
ــران تتوقع  ــبت إن طه ــه الس ــة قول النووي
ــن قطاعي  ــة ع ــات األميركي ــع العقوب رف
ــن القطاعات  ــط والبنوك وغيرهما م النف
ــات وذلك  ــراد واملؤسس ــم األف ــن معظ وع
ــاق عليه في محادثات  بناء على ما مت االتف
ــيا والقوى  ــت روس ــى اآلن.وقدم ــا حت فيين
ــأن  ــبت بش األوروبية روايات متضاربة الس
ــات الهادفة  ــدث جولة في احملادث نتائج أح
ــدة إلى  ــات املتح ــران والوالي ــادة إي ــى إع إل
ــاق النووي املبرم في  االلتزام الكامل باالتف
ــاء احملادثات ملدة  ــك بعد إرج ــام ٢٠١٥ وذل ع
ــائل اإلعالم اإليرانية  ــتة أيام.ونقلت وس س
ــي نائب وزير  ــاس عراقج ــمية عن عب الرس
ــه «العقوبات على  ــي قول ــة اإليران اخلارجي
قطاع الطاقة اإليراني الذي يشمل النفط 

ــات املفروضة) على  ــاز، أو تلك (العقوب والغ
صناعة السيارات والقطاع املالي واملصارف 
ــاء على  ــا كلها بن ــي رفعه ــئ، ينبغ واملوان
ــى اآلن».ولم يوضح  ــا مت االتفاق عليه حت م
ــا العقوبات  ــترفع به عراقجي أي آليات س
ولم يوضح أيضا كيفية التزام إيران مبطالب 
واشنطن والعودة إلى التزاماتها في االتفاق 
ــنتفاوض إلى أن  ــال عراقجي «س النووي.وق
ــني أكثر ويتم تلبية  ــارب مواقف الطرف تتق
ــيجري  مطالبنا. إذا متت تلبية املطالب فس
ــب بالطبع لن يكون  ــالن اتفاق وإن لم تُل إع
ــب للتعقيب،  ــاق».وردا على طل ــاك اتف هن
ــى  إل ــة  األميركي ــة  اخلارجي وزارة  ــارت  أش
ــار  ــابقة منها تصريح مستش ــات س بيان
ــوليفان  ــي األميركي جيك س األمن القوم
ــات تقف «في  ــال إن احملادث ــة الذي ق اجلمع
ــوليفان «ملسنا  مكان غير واضح».وقال س
ــم اإليرانيون،  ــة من كل األطراف، ومنه رغب
في احلديث بجدية عن تخفيف العقوبات، 

ــووي. لكن لم  ــى االتفاق الن ــن العودة إل وع
ــفر  يتضح بعد ما إذا كانت (الرغبة) ستس
ــي فيينا». ــن اتفاق ف ــي نهاية املطاف ع ف
ــا إلى  ــة أيض ــة األميركي ــارت اخلارجي وأش
ــمها نيد برايس حني  تصريح املتحدث باس
ــزال بعيدة عن  ــراف احملادثات ال ت ــال إن أط ق
ــا طريقا طويال على  أي انفراجة وإن أمامه
األرجح.ويسعى الرئيس األميركي جو بايدن 
ــحبت  ــودة إلى االتفاق بعدما انس إلى الع
منه بالده عام ٢٠١٨ حتت إدارة سلفه دونالد 
ــات على  ــادة فرض عقوب ــب وقررت إع ترام
ــي العام التالي بخرق  إيران. وردت طهران ف
ــا االتفاق  ــود التي فرضه ــد من القي العدي
ــدأت احملادثات  ــطتها النووية.وب ــى أنش عل
الشهر املاضي في فيينا حيث يلتقي باقي 
ــيا  ــراف االتفاق النووي، وهي إيران وروس أط
ــا، في  ــا وأملاني ــا وبريطاني ــني وفرنس والص
فندق بينما يقيم الوفد األميركي في فندق 
آخر. ورفضت إيران إجراء محادثات مباشرة 

ــيون  ــات املتحدة.وقال دبلوماس ــع الوالي م
ــا وبريطانيا وأملانيا في بيان  كبار من فرنس
ــوى  «أمامنا الكثير من العمل ولم يتبق س
ــت. كنا نأمل في املزيد من  القليل من الوق
ــؤولون  ــبوع».وقال مس ــذا األس ــدم ه التق
ــى اتفاق قبل  ــون في التوصل إل إنهم يأمل
ــل اتفاق بني  ــد انتهاء أج ــار وهو موع ٢١ أي
ــة للطاقة الذرية  ــة الدولي طهران والوكال
ــطة  ــتمرار مراقبة بعض األنش ــأن اس بش
ــيون «لم  النووية اإليرانية.وقال الدبلوماس
نصل بعد إلى تفاهم على معظم النقاط 
ــزال  ــاح ال ي ــني أن النج ــمة» مضيف احلاس
ــال ميخائيل  ــه غير مضمون.وق ممكنا لكن
ــي الوكالة  ــي ف ــفير الروس ــوف الس أوليان
ــة الذرية للصحفيني عقب  الدولية للطاق
ــراف املتبقية باالتفاق النووي  اجتماع األط
ــن احملادثات «ال  ــة الثالثة م ــي ختام اجلول ف
ــع انفراجة في األيام املقبلة» مضيفا  نتوق

أن احملادثات ستستأنف اجلمعة القادم . 

ــتضيف  ــة قرون يس منذ خمس
ــد  محم ــي  صقلل ــجد  <مس
ــطنبول، ٤ قطع  ــا> في إس باش
ــود  املوج ــود  األس ــر  احلج ــن  م
ــذي  ــرفة، وال ــة املش ــي الكعب ف
ــي الدين  ــع إجالل ف يعتبر موض
ــه نزل من  ــالمي ويعتقد أن اإلس
ــة املكرمة.جرى  ــي مك ــة ف اجلن
ــاء بناء  ــود أثن ــل احلجر األس نق
ــرفة من جبل «أبو  الكعبة املش
ــة، وورد ذكره  ــرب مك ــس» ق قبي
ــث الصحيحة على  ــي األحادي ف
أنه «قطعة من اجلنة».ويتساءل 
ــرون ما إذا كانت تلك عملية  كثي
ــرقة حاولت تركيا  استيالء أو س
ــي  دين ــالف  ــا بغ ــرارا تغليفه م
ــع املأخوذة  ــاظ على القط للحف
ــا أثار جدل  ــود، م من احلجر األس
ــاؤالت بشأن أحقية  واسعا وتس
ــراك في نقل تلك األجزاء إلى  األت
كن  ــا ملا ميُ ــي تبريره أراضيهم.وف
ــة نهب  ــه «عملي ــق علي أن يُطل
ــرقة»، قالت وكالة األناضول  وس
ــة إنّ أجزاء من  ــمية التركي الرس
ا  ــرت الحقً ــود انكس احلجر األس

ــرص  ــت، فح الوق ــرور  م ــل  بفع
ــليمان  س العثماني  ــلطان  الس
ــك  تل ــار  إحض ــى  عل ــي  القانون
األجزاء املكسورة إلى إسطنبول.
ــع  ــنان ٤ قط ــار س ــع املعم وض
ــي حتفته  ــود ف ــر األس ــن احلج م
ــي  صقلل ــجد  «مس ــة  املعماري
ــذي بنته زوجة  ــا» ال محمد باش
الصدر األعظم صقللي في حي 
«قاديرغا» مبدينة إسطنبول عام 
ــرى األخير.مت  ا لذك ــدً ١٥٧١ تخلي
ــود األربع  وضع قطع احلجر األس
ــط  ــة وس ــارات ذهبي ــن إط ضم
ــواح الرخامية املوجودة على  األل
ــجد، وأعلى احملراب،  مدخل املس
ــر، وحتت قبة  ــل املنب ــوق مدخ وف
ــزاء  أج ــن  ــر م ــزء األكب املنبر.اجل
ــي  ف ــودة  املوج ــود  األس ــر  احلج
ــوق باب مدخل  ــا موضوع ف تركي
ــليمان  س ــلطان  الس ــح  ضري
ــليمانية،  ــي مجمع الس القانون
ــهر رمضان، يستطيع  وخالل ش
ــاهدة قطع من احلجر  الزوار مش
األسود احملفوظة منذ ٥ قرون في 
«مسجد صقللي محمد باشا».

وتفاعال مع التقرير الذي نشرته 
األناضول بشأن تلك األجزاء، علق 
األمير السعودي سطام بن خالد 
آل سعود تساءل فيه عن معنى 
ــود  ــزاء من احلجر األس ــود أج وج
ــي جامع تركي وما إذا كان ذلك  ف
يعتبر من «أعمال السرقة».وقال 
األمير سطام في تغريدة له على 
ــمي بتويتر «أليس  حسابه الرس
ــادة أجزاء  ــاب أولى إع ــن ب كان م
احلجر األسود ملكانها الطبيعي؟ 
ــع  جلمي ــك  مل ــي  ه ــت  أليس

املسلمني؟ أال تعتبر هذه األعمال 
ــرقة؟».وتابع «تخيل معي  هي س
ــال أحد  ــذه األفع ــن قام به أن م
ــعودية، لرأيت  حكام الدولة الس
ــم يصيحون  ــوان ومن معه اإلخ
ــكان ويتباكون  ــون بكل م وينوح
ــزاء، لكنهم اآلن  ــذه األج على ه
ــي  ــح مفت ــوت لهم».ويوض ال ص
ــطنبول  ــاحت في إس ــة الف منطق
حسني باش في رد سياساوي ملا 
يعتبره كثيرون أنها عملية نهب 
ــلطان العثماني  ــا الس ــام به ق
ــجد  باملس ــة  خاص ــات  ملقدس
األناضول  ــة  لوكال ــال  قائ احلرام، 
ــرفة هي بيت  ــة املش إن «الكعب
ــت للدمار خالل  اهللا وأنها تعرض
ــيدنا نوح  ــان في عهد س الطوف
ــالم».وأضاف باش أن  ــه الس علي
ــار مرة  للدم ــت  ــة تعرض الكعب
ــبب السيول وأنه أعيد  أخرى بس
ــر اجلاهلية. ــالل عص ــا خ بناؤه
ــادة بناء الكعبة  ويقول «بعد إع
ــول أي  ــني القبائل ح ــدل ب دار ج
ــع احلجر  ــل يحق لها وض القبائ
ــة وذلك نظرًا  ــود في الكعب األس

ــد األطراف  أح ــرح  ــه، ط ألهميت
ــول حتكيم أول  فكرة تقضي بقب
ــاب احلرم». ــخص يدخل من ب ش
ــل  دخ ــرة  فت ــد  «وبع ــف  ويضي
ــى اهللا عليه  ــول محمد صل الرس
ــاب، فرضيت  ــلم من ذلك الب وس
بتحكيمه».وبعد  ــل  القبائ كافة 

ــى النبي محمد أخذ  رض عل أن عُ
احلجر األسود على ظهره ووضعه 
ــة، رفض النبي العرض  في الكعب
ــرف لكافة  ــب مبنح هذا الش ورغ
ــع احلجر على رداء،  القبائل، بوض
يقوم ممثل كل قبيلة بحمل الرداء 
ــه األربعة ليوضع  ــن أحد أطراف م

احلجر في الكعبة».ويذكر باش أن 
ــت لبعض األضرار  الكعبة تعرض
ــة من  ــروف الطبيعي ــر الظ بتأثي
وقت آلخر، وأن أجزاء انفصلت عن 
ــود، ما دفع السلطان  احلجر األس
ــى إحضار  ــي إل ــليمان القانون س
ــود إلى  ــن احلجر األس ــزاء م ٥ أج

أن  ــي  املفت ــطنبول.ويوضح  إس
احلجر املوجود في «مسجد أدرنة» 
ــود بل  ليس جزءًا من احلجر األس
ــن اليماني، وهو  هو جزء من الرك
الزاوية اجلنوبية للكعبة املشرفة 
ــدد باش  ــة على اليمن.ويش املطل
ــم  ــود مه ــر األس أن احلج ــى  عل
ــلمة،  ــعوب املس ا جلميع الش جدً
السيما وأنه يعتبر نقطة االنطالق 
للمسلمني من أجل أداء مناسك 
الطواف حول الكعبة.ويلفت إلى 
ــر موضع  ــود يعتب ــر األس أن احلج
ــيما  ــلمني، الس املس إجالل عند 
ــد صلى اهللا عليه  أن النبي محم
ــلم ألقى التحية على احلجر  وس
ــود قبل بدء الطواف.ويختم  األس
بالقول «صحيح أن هذا احلجر هو 
موضع إجالل لدى املسلمني، لكن 
ليس من الصواب ممارسة شعائر 
ــي  ــرة ف ــج أو العم ــك احل ومناس
ــوي على أجزاء  ــن التي حتت األماك
ــود، ألن األصل في  من احلجر األس
ــك هو مكان  ــة تلك املناس ممارس
ــرفة، وليس احلجر  ــة املش الكعب

األسود».
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يثير تواجد أجزاء من احلجر األسود أو كما يطلق عليه  «حجر اجلنة» في أحد املساجد التركية الكبرى في اسطنبول، جدال كبيرا 

وتساؤالت حول حقيقة استيالء تركيا على قطع ثمينة ومقدسة خاصة بالكعبة املشرفة التي تعتبر موضع إجالل وتعظيم لدى 

املسلمني، ومدى مشروعية ذلك.

متابعة / البينة اجلديدة

بروكسل / وكاالت / البينة الجديدة
ــرار تأجيل االنتخابات  ــاد األوروبي، إن ق  قال االحت
ــا مدينة القدس  ــطني، مبا فيه ــة في فلس العام
ــل األعلى  ــب لآلمال».وأعرب املمث ــة «مخي احملتل
للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية في االحتاد 
األوروبي، جوزيب بوريل، في بيان نشر على موقع 
ــفه لقرار  ــي، عن أس ــي االلكترون ــاد األوروب االحت
تأجيل االنتخابات الفلسطينية، داعياً «األطراف 
ــد لالنتخابات دون  ــة إلى حتديد موعد جدي املعني
ــدد باستمرار  تأخير».وأكد أن «االحتاد األوروبي ش
ــات ذات مصداقية،  ــراء انتخاب ــه إلج ــى دعم عل
ــفافة جلميع الفلسطينيني».وتابع  وشاملة، وش
ــهيل إجراء  ــرائيل تس قائالً إننا «جندد دعوتنا إس
هذه االنتخابات في أنحاء األراضي الفلسطينية، 
ــؤول  ه املس ــرقية».ونوّ ــك القدس الش ــا في ذل مب
األوروبي أن « االحتاد األوروبي لديه إميانا راسخا بأن 
ــطينية الدميقراطية القوية،  املؤسسات الفلس
والشاملة، واخلاضعة للمساءلة، والقائمة على 
احترام سيادة القانون، وحقوق اإلنسان، ضرورية 
للشعب الفلسطيني، والشرعية الدميقراطية، 
ــني».وأردف إننا  ــل الدولت ــق ح ــى حتقي ــوالً إل وص
«نشجع بقوة جميع األطراف الفلسطينية على 
ــتئناف اجلهود للبناء على احملادثات الناجحة  اس
ــرة، وبالتالي  ــهر األخي ــني الفصائل خالل األش ب
ــد جديد لالنتخابات دون  العمل على حتديد موع
ــل حديثه بالقول إن «االحتاد  تأخير».واختتم بوري

األوروبي يدعو جميع األطراف إلى الهدوء وضبط 
ــن ناحية،  ــاس م ــذا الوقت احلس ــس في ه النف
ــك األطراف  ــتعداد للعمل مع تل ــل االس ويواص
ــة انتخابية  ــهيل مراقبته ألي عملي ــدف تس به
مقبلة».وفي وقت سابق ، أعلنت جلنة االنتخابات 
املركزية الفلسطينية (رسمية) إيقاف العملية 
ــن صباح  ــداء م ــطني، ابت ــي فلس ــة ف االنتخابي
ــالن الرئيس  ــن إع ــت قصير م ــد وق ــة بع اجلمع
ــة،  ــات العام ــل االنتخاب ــاس تأجي ــود عب محم
بسبب عدم سماح إسرائيل بإجرائها في مدينة 
القدس الشرقية احملتلة.وقالت  جلنة االنتخابات 
ــوم اجلمعة املاضي  ــن املقرر صباح ي ــه «كان م إن
ــحني،  ــف النهائي للقوائم واملرش ــر الكش نش
ــة  االنتخابي ــة  الدعاي ــام  أي أول  ــع  م ــن  بالتزام
ــريعية». التش ــحة لالنتخابات  املترش للقوائم 
ــتكمال  ــا في «اس ــن أمله ــة ع ــت اللجن وأعرب
تنفيذ االنتخابات الفلسطينية في أقرب فرصة 
ــح» التي  ــت حركة «فت ــني رحب ــي ح ممكنة».وف
ــها عباس وبعض فصائل منظمة التحرير  يرأس
ــل، رفضته حركة  ــرار التأجي ــطينية، بق الفلس
ــدد من القوائم  ــعبية وع «حماس» واجلبهة الش
ــجلة لالنتخابات التشريعية.ووفق مرسوم  املس
ــات  ــرى االنتخاب ــرر أن جت ــن املق ــي، كان م رئاس
الفلسطينية على ٣ مراحل خالل العام اجلاري: 
ــريعية (برملانية) في ٢٢ أيار، ورئاسية في ٣١  تش

متوز، وانتخابات اجمللس الوطني في ٣١ آب.

إسطنبول / وكاالت / البينة الجديدة

ــطنبول  ــب حاكم إس  قال مكت
ــت  ــة اعتقل ــرطة التركي إن الش
ــد  بع ــر  متظاه ــي  مئت ــي  حوال
اندالع اشتباكات خالل مسيرات 
ــبت  ــد العمال الس ــبة عي مبناس
وسط حظر جتول مفروض بسبب 
فيروس كورونا.ووقعت اشتباكات 
ــغب  الش ــرطة مكافحة  بني ش
ــزي املدني من  ــاط يرتدون ال وضب
ــة  ــات عمالي نقاب ــادة  وق ــة  جه
ــة  ــن جه ــن م ــن آخري ومتظاهري
أخرى، وطرحت قوات األمن بعض 
ــل اعتقال  ــا قب ــن أرض املتظاهري
ــدان  ــن مي ــرب م ــرات بالق العش
تقسيم في إسطنبول، حسبما 
ظهر في تسجيالت مصورة وصور 
لوكالة رويترز لألنباء.وقال مكتب 
ــماح لبعض  ــه مت الس احلاكم إن
ــد  ــاء عي بإحي ــال  العم ــات  نقاب
العمال السنوي بينما مت اعتقال 
ــكل  الذين «جتمعوا بش اآلخرين 

غير قانوني» انتهاكا للعزل العام 
وجتاهال لنداءات لهم باالنصراف.
ه  وكان املتظاهرون يحاولون التوجّ
إلى ساحة «تقسيم» وغيرها من 
ــارع  ــع القريبة مبا فيها ش املواق
ــهد  الشهير.وتش ــتقالل»  «اس
ــات  صدام ــيم»  «تقس ــاحة  س
ــال منذ أدت  ــوم عيد العم عادة ي

ــى مقتل ٣٤  ــا إل ــات فيه مواجه
ــار عام  ــي األول من أي ــخصا ف ش
ــالل فترة اضطرابات في  ١٩٧٧، خ
ــاركت  ــا احلديث.وش ــخ تركي تاري
ــادة «احتاد  مجموعة صغيرة بقي
نقابات العمال التركية الفعلية» 
صة رسميا في  في مناسبة مرخّ
ــاء،  ــيم».في األثن ــاحة «تقس س

ــالم محلية أن  ــائل إع ذكرت وس
ــخصا على األقل اعتقلوا  ١١ ش
في أنقرة لدى محاولتهم تنظيم 
ــبة عيد العمال. مسيرات مبناس

لألنباء  ــول  األناض ــة  وكال وقالت 
التي متلكها الدولة إن ٢٠ محتجا 
ــم  ــض عليه ــي القب ــن ألق آخري
ــي غرب البالد. في مدينة إزمير ف

ــلطات إغالقا كامال  وتفرض الس
ــان نظرا  ــا منذ ٢٩ نيس في تركي
لتسبب املوجة الثالثة من الوباء 
ــية.  قياس يومية  ــات  وفي بأعداد 
ــخصا جرّاء  ــي نحو ٣٩٤ ش وتوف
ــب  ــد-١٩ في تركيا ، بحس كوفي
االغالق  ــمل  رسمية.ويش بيانات 
ــي البيوت  ــر بالبقاء ف العام أوام
ــض األعمال  ــدارس وبع ــق امل وغل
للحد من موجة اإلصابات.وذكرت 
وسائل إعالم محلية أن الشرطة 
في إسطنبول وأنقرة حاولت منع 
الصحفيني من تصوير مظاهرات 
وأن  ــاالت  واالعتق ــال  العم ــد  عي
ــاروا إلى صدور نشرة  الضباط أش
ــرت  ذك ــرطة.و  الش ــن  م ــك  بذل
ــات  تعليم أن  ــالم  اإلع ــائل  وس
ــع الناس من  صدرت للضباط مبن
ــوات األمن  ــجيل ق ــر وتس تصوي
ــف احملمولة خالل عملها  بالهوات
منتقدون  ــا  ــوة وصفه وهي خط
بأنها غير قانونية وتهديد حلقوق 

املواطنني.

الجزائر / وكاالت / البينة الجديدة
ه نحو ٣٠٠ ناشط ومنظمة دعوة امس االول  وجّ
ــرب املعلنة على  ــبت لوقف ما اعتبروه «احل الس
ــوا بعدم  ــن النظام وطالب ــعب اجلزائري» م الش
ــادت مواقع  ــلمي»، وفق ما أف ــرمي احلراك الس «جت
ــي. ــراك االحتجاج ــن احل ــة م ــة مقرب إلكتروني
ــدوان األمني  ــتركة «الع ــة املش ــت العريض ودان
ــذت  «اتخ أن  ــد  بع ــلطة  للس ــي»  والقضائ
ــرب مفتوحة على  ــة احلال هذه منحى ح وضعي
ــون باإلفراج  ــب املوقّع ــعب اجلزائري».وطال الش
ــف املالحقة  ــيني ووق ــاجني السياس ــن املس ع
ــطاء  ــيني ونش القضائية للمعارضني السياس
احلراك و»إعادة إقرار جميع احلقوق واحلريات التي 

ــتور».وأضاف املوقعون «لقد أصبح  كفلها الدس
ــان، أما  ــا عادي ــاب) وكأنهم ــب (واالغتص التعذي
منحنى عنف أجهزة األمن فأضحى في تصاعد و 
اتساع مستمرين. الشيء ميكنه تبرير أن تعامل 
حكومة النظام القائم املواطنني بهذه الطريقة 
ــى العريضة «الرابطة  الفظة».وبني املوقعني عل
ع  اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان» و»التجمّ
ــجنية»،  ــد التعذيب والظروف الس ــري ض اجلزائ
ــني  وجامعي ــية  سياس ــزاب  أح ــى  إل ــة  إضاف
ــني  ومواطن ــني  ومثقف ــني  وصحافي ــني  ومحام
ــم مغترب.وحتمل العريضة عنوان «وقف  بعضه
ــري»، وتنبّه  ــعب اجلزائ ــرب املعلنة على الش احل
ــتنجم عن هذا  إلى «العواقب الوخيمة التي س

االنحراف القمعي» خصوصا «التصعيد األخير 
ر املوقّعون  ــذّ ــان «.وح ــهر نيس ــهده ش الذي ش
ــلمي  ــراك الس ــا احل ــا «بتجرميه ــلطة أنه الس
فإنها تتجه بنفسها نحو مزالق ستؤدي حتما 
ــي اجلزائر مع  ــم دولة».ويتزايد القمع ف إلى جرائ
ــريعية املبكرة  ــد االنتخابات التش ــراب موع اقت
ــات حقوقية. ــران ، وفق منظم ــي حزي ــررة ف املق

ــبوعية للحراك  ــرطة املسيرة األس وفرّقت الش
ــدة متظاهرين.وتبدو  ــت ع ــي العاصمة وأوقف ف
ــة «خريطة  ــى مواصل ــة عل ــلطة مصمم الس
ــارع  ــم معارضة الش ــة رغ ــق» االنتخابي الطري
ــون وبدء انتقال  ــاء دولة القان الذي يطالب بإرس
ــتقاللية القضاء، ورغم  ــي وحتقيق اس دميوقراط

إعالن أكبر أحزاب املعارضة مقاطعتها لالقتراع.
ــبة عيد العمال ، قال الرئيس  وفي كلمته مبناس
عبد اجمليد تبون إن االنتخابات التشريعية «رهان 
حيوي سيخوضه الشعب اجلزائري بإرادته احلرة 
ــات قوية وذات  ــل بناء مؤسس ــيدة من أج والس
ــي  ــتحقاق الوطن ــاف أن «االس مصداقية».وأض
ــروط النزاهة  ــة ش ــه بكاف ــت إحاطت ــام مت اله
ــفافية كما مت تسخير اإلمكانيات الالزمة  والش
له ليؤدي الناخبون واجبهم في كنف السكينة 
ــتقبل».ووفق «اللجنة الوطنية  والثقة في املس
لإلفراج عن املعتقلني»، يوجد حاليا أكثر من ٧٠ 
ــاركتهم في احلراك أو  موقوفا بتهم تتعلق مبش

قضايا حريات فردية. 
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آليات التوظيف األسطوري:
: التخييل أوالً

ــائع  الش ــور  املنظ كان  إذا 
ــطورة باعتبارها دربا من  لألس
ــل اجلمعي  ــرزه العق اخليال أف
ــإن  ف ــور؛  العص ــدى  م ــى  عل
ــة اخليال،  ــن منص ــالق م االنط
ــل  التخيي ــي  ف ــال  لالسترس
ــويق ويرفع  يضفي عليه التش
سقف توقعات املتلقي.استهل 
ــريف  ش ــور  الدكت ــب  الكات
عابدين روايته - الصادرة عن دار 
املفكر العربي للنشر والتوزيع 
ــة  مقول ــتلهام  باس  -  ٢٠٢١
الروائي الالتيني ماريو بارجاس 
ــا أن نقترب من  ــا: «علين يوس
ــمح  ــع؛ بالقدر الذي يس الواق
ــي أفق اخليال».  لنا أن نحلق ف
وقام بتطبيق ذلك على العديد 
ــطوري  الواقع األس ــاذج  من من
ــروس،  هومي ــه  طرح ــذي  ال
وأوفيد، وهيسيودوس؛ بالتبئير 
ــي املنت  ــع معينة ف ــى وقائ عل
ا منها إلى  األسطوري، منطلقً
ــل: الكاتب جعل  التخييل مث
من األسطورة مرتكزًا لألحداث، 
ــردية غير  ــارات س ــح مس وفت
مسبوقة - من حيث التوظيف 
ــة - كما فتح أمام  وبناء احلبك
ا رحبة ليسبر أغوار  القارئ آفاقً

العالم القدمي
ــة أرجوس،  ــم تنته مهم ١. «ل
ــذي  ــني ال ــة ع ــوق ذي املئ اخملل
ــد   وال ــة  مبراقب ــرا  هي ــه  كلفت
ــوقة زيوس بعد أن قتله  معش
ــه على  ــت إلي ــس، اجته هرمي
ــاعديها  مس ــة  برفق ــور  الف
 - ــرت  أم ــايكلوبس.  الس ــن  م
ــها  ــن التكرمي حلارس ــوع م كن
ــت عيونه في  ــص - بتثبي اخملل
إلى  ــاووس، وحفظها  الط ذيل 

ــوم الكاتب بالتخييل  األبد.يق
ــذه الفكرة على  ا من ه انطالقً
النحو التالي:نكايةً في زيوس، 
ــتطاعة هيرا  ــون في اس وليك
ــه،  ــدور في رأس ــا ي ــة م معرف
ــتوس بتطوير  كلفت هيفايس
ــة  عني أرجوس املثبتة في ريش
ــاوز  تتج ــث  بحي ــاووس؛  الط
ــل  داخ ــاذ  النف ــى  إل ــار  اإلبص
ــا،  ــعر النواي ــس لتستش النف
ــف عما يدور في عقله  وتكش
ولتنم عن مكنون قلبه بحيث 
ــارتها  إش ــة  ريش كل  ــدر  تص
ــا تلتقط  ــدة، عندم وتهتز بش
ــي بسلوك  العني موجات تش

عدائي للرجل. 
ــي أن توثق  ــرا ف ــرت هي ٢. «فك
حلظة لقاء حميمي بني زيوس 
ــس  ــهده مجل ــت، يش وأفرودي
ــرة،  املباش ــة  بالرؤي ــب  األومل
ابنها  ــتوس  ــرت هيفايس تذك
الصانع املاهر الذي تعامل من 
ــع موقف مماثل  ــل ببراعة م قب
ــورط زوجته مع  ــم بت ــني عل ح
ــقيقه آريس؛ فنصب لهما  ش
شبكة غير مرئية في الفراش، 
اندماجهما،  ــور  ف ــت  انكمش
ــوم  يق ــا.   عليهم ــت  وأطبق
ــا  ــل انطالقً ــب بالتخيي الكات
ــى النحو  ــذه الفكرة عل من ه
التالي: استغرق هيفايستوس 
ــم أريكة  ــل يصم ــؤال: ه الس
ــا لدرجة الثمالة  تفاعلية تبع
ا  ــرا، أم وفقً ــة هي ــب رغب حس
لدرجة حرارة حميمية اللقاء؟ 
وألنه وهو إله احلديد والنار أكثر 
ــتبعد  ــدفء فقد اس بال خبرة 
الثمالة. وأعد أريكة جتمعهما، 
كل مرحلة من الدفء، تتبعها 
ــر املقعد  ــن ميل ظه ــة م درج
ــد ارتفاع  ــا، وتتحول عن قبله
ــرارة اللقاء إلى فراش،  درجة ح
ــا تتقد  ا؛ عندم ــا معً يضمهم
مشاعرهما، ليشجعهما على 
وعند  ــاج.  واالندم ــترخاء  االس
ــاء تطبق  حدوث جذوة االنتش
ــة. ــباك املعدني ــا الش عليهم

ــريف عابدين  وهكذا يكون ش
ــع  ــل م ــي التعام ــح ف ــد جن ق

الواقع األسطوري الذي يتسم 
بالوعي اخلرافي بتقنية اخليال 
ــطورة  العلمي؛ لتوظيف األس
ــخصية  في تنمية قدرات الش
ــة الحتياجاتها في  ــى تلبي عل

إطار حبكة السرد.
ــي  ــي ف ــد التناص ــا: البع ثانيً

احملكي األسطوري:

يقول برومثيوس في حديث مع 
ــروادة:  ــتيا حول حرب ط هيس
ــا  ــت العالم درسً ــا أعط «أثين
ــن ضئيل  ــة كائ ــى، ثم ال ينس
ــراق  اخت ــه  ميكن ــان،  كاحلص
ــة ودمار مدينة  احلصون املنيع
ــعة بأكملها. نلمح هنا  شاس
ــداث الربيع  ا على أح ــقاطً إس
العربي بالتناظر بني الدمار في 
ــار في دول عربية  طروادة والدم

مثل: سوريا واليمن وليبيا.
ــم بني «حصان  والتماثل القائ
ــه  ــتق من ــذي اش ال ــروادة»  ط
ــط  املرتب ــر  املعاص ــظ  اللف
 Trojan) ــراق اإللكتروني باالخت
ــي  ف ــم  احلاس ودوره   ،(Horse

سقوط دول الربيع العربي عبر 
االجتماعي  التواصل  شبكات 

وأجهزة اخملابرات العاملية.

ثالثًا: عصرنة األسطورة:
ــائع  الش ــور  املنظ كان  إذا 
ــطورة باعتبارها درب من  لألس
ــل اجلمعي  ــال أفرزه العق اخلي
ــإن  ف ــور؛  العص ــدى  م ــى  عل
ــياق اخليالي  ــر هذا الس تضفي
ــر واقعية يضفي عليه  بعناص
يثير  ــا  التصديق، كم ــة  قابلي
ــذي  ال ــي  الزمكان ــظي  التش
ــي.  املتلق ــة  دهش ــه،  يصحب
ــا  أن دمجهم ــى  إل ــة  باإلضاف
ــقاطات على  ــى إس ــل إل يحي
ــير  ــطورة. يش ــع أو األس الواق
مصطلح «عصرنة األسطورة» 
ــن  ــع م ــا بالواق ــى ارتباطه إل
ــي، كمقابل  ــور الزمكان املنظ
الواقع.في  ــطرة  أس ملصطلح 
«دمية أفروديت» يطل الكاتب 
ــى أغوار  ــذة احلاضر عل من ناف

املاضي ليربط الواقع وقضاياه 
ــخصيات  بش ــرة  املعاص
ــى  تتماه ــكاد  ت ــطورية  أس
ــخصيات  ــع ش ــلوكها م بس
ــر معاش  ــة في حاض متحرك
بكل تفاصيله احلقيقية. هذا 
االستحضار يجعل التشظي 
ــرد وإطاره  الواعي خلطية الس
ــات  ــا بنفح ــي، ممزوجً التاريخ
ــة أحيانًا  ــاخرة أحيانًا، ودال س
ــس  نلم أن  ــن  وميك ــرى.  أخ
ــة على قمة  التوازي بني اآلله
ــض احلكام  ــال األوملب وبع جب
ــن:  عابدي ــول  األرض.يق ــى  عل
ــرة عن  «يعلن املذيع في النش
ــة  االقتصادي ــة  األزم ــات  تبع

ــن منطقة  ــروج م ــر اخل وخط
ــذا التضمني  ــورو»، ولعل ه الي
ــى تلميح  ــب عل ــاء كتعقي ج
ــرافه  بإس زيوس  لزوجها  هيرا 
ــأن لي  ا ال ش ــديد. عمومً الش
ــي  فه ــة،  الباهظ ــك  بنفقات
ــب وصندوق النقد  خزانة األومل
ــوء بطلباتك،  تن التي  الكوني 
ــل  ــرافك، وتتحم ــزف بإس وتن
تكلفة حماقتك».وكذلك جند 
ــي أكثر من منوذج،  العصرنة ف
ــكلة  ــدث عن مش مثل:»يتح
ــة  األزم ــات  وتبع ــة  الطاق
ــة، يعلن عن تلويح  االقتصادي
اإلحتاد األوروبي بخروج اليونان 
ــورو»، ويقترح  ــن منطقة الي م
استشهادًا  ــبة  املناس احللول 
ــة معاصرة. «نريد  بنماذج دولي
ــلميًا للسلطة يتم  انتقاالً س
ــدوء، دون أن ننغص على  في ه
ــر  ــن البش ــون م ــي الك قاطن
ــراب  ــات باضط ــي اخمللوق وباق
ــل  الكونية».جع ــر  الظواه
الكاتب من األسطورة مرتكزًا 
ــارات  مس ــح  وفت ــداث،  لألح
ــبوقة - من  ــر مس ــردية غي س
ــث التوظيف وبناء احلبكة  حي
ا  ــام القارئ آفاقً - كما فتح أم
ــوار العالم  ــبر أغ ــة ليس رحب
ــاء يعتمد على  القدمي، وفق بن
تشظي خطية السرد باعتماد 
ــترجاعي، من جهة،  حكي اس
ــداث  ــات وأح ــني ملعطي وتضم
ــه،  واقع معاصر بكل دسائس
ــه ؛ واقع  ــه، وغرائبيت وفظاعت
ــاعته ومآسيه  تستنسخ بش

منذ ألوف السنني.

اعتماد العابدي
وصبح أغازله..ليس يأتي..!

أروي له حكايا العذرى 
وأقاصيص أحالم  الغيد في يومٍ 

سعيد..
سحابة  جنح  على  رؤىً  و 

بيضاء..
في  النجوم  عيون  ســأوقــظ 

السماء
سرب  األيائل..في  وجع  وأداعب 

أفالكها
وهي تعدُ في كرنفالها اجمليد..

ساعتها  في  النبوءة  تستشف 
الفلكية والحتيد

ورأيتُ القمرَ احملزونَ ميرُّ مسرعاً
على مهرةٍ تضعُ تاجاً مرصعاً

 بالياقوت بومضٍ شديد..!
وأنتظرت هناك..
!.. اال انك لم تأتِ

صمتٌ متراكم ميشى وحيداً 
بال ظل في متاهة ذاكرة األبطال
يجر سنواته كما يجر العصفور 

جناحه املكسور
 ويرقص وجعاً بأطراف مستعارة 

من حديد
أوراق  الشمس  نهشت  وقــد 

الشجر
يصهرها  أغصانها  في  فذابت 

لظىً شديد
وطالت ساعات انتظاري..!

دورة  ــف  أل ــار  ص عمري  وكــأن 
شمس ويزيد..

شاحت عني سكينتي،وأرهقني 
صمتي

و هو يناغي جنح الكرى في ليلٍ 
بليد 

كفي   فمألتُ  نبضاتي  وخانتني 
بسيل حزني

 زبداً رابياً من حديد..
وبعينني خضراوتني

األخضر  العشب  فيهما  ينام 
.. وداعةً

أرفع نظري بعيداً
أحدق في الال شيء ..

سحائب  ــي  حــول ــا  م ــدوا  ــب ي
وإمياءات

تتشكل كما تشاء تزدحم
كما السحر بذاكرتي

وكيف يسكت ذلك الصوت في 
رأسي..؟ 

أنتظري ال تذهبي..!
الزلت أسمعك..

أصوات مختلطة تتعالى
في أُذني مرة واحدة
سنلتقي هناك  .. 

زاويــة  أقصى  في  هناك  نعم 
للروح..

ال  ـــروح  ال لغة  ان  أعلم  وأنــا 
تُخطئ 

هي بذاكرة ال تُنسى ،

بقوة ال تُقهر 
بجمال ال يُصف ، 

ل وعتابُها عذبٌ ال ميُ
وفجأة أستيقظتْ

من سباتها العميق ، وأقتاتت 
رطب سكرها ..وأخذت جتمع من 

حولها 
عن   

ٍ
عصي ربيعٍ  في  شتاتها 

البوح..
وفي غابة األوراق الصماء

تندمل   وال  األشجان  تستفيق 
اجلراحات .

البينة الجديدة / علي شريف
ــروع تأهيل  ــعالن مش ــد محافظ الديوانية زهير الش تفق
ــع على مجريات العمل  ــة قصر الثقافة والفنون واطل قاع
ــات واضافة فقرات  ــم ابدى بعض املالحظ ــب االجناز ث ونس
ــتوى  ــر القاعة باملس ــي حتى تظه ــف اضاف ــرى بكش اخ
ــتوى املثقف الديواني لتكون هذه  املطلوب الذي يليق مبس
القاعة عالمة مائزة في احملافظة .كما اشاد السيد احملافظ 
باالهتمام واحلرص الكبير من قبل الفنان صادق مرزوق مدير 

القصر الثقافي من خالل حرصه ومناشداته املتكررة الجناز 
مهام ترميم القاعة ودوره في امتام هذا املشروع العمراني.

ــاد الفنان املرزوق باالهتمام الكبير واملتابعة  من جانبه أش
ــركة  ــيد احملافظ ومثمنا جهود الش ــة من قبل الس الدائم
ــرعة والدقة الفائقة.  املنفذة للعمل في اجناز العمل بالس
وجتدر االشارة ان قاعة القصر الثقافي تعد القاعة الرئيسة 
ــن املهرجان  ــا العديد م ــة وتقام عليه ــوم احملافظ في عم

احمللية والوطنية وبعض املهرجات الدولية.

بغداد / البينة الجديدة
ــوث والتدريب اآلثاري، الدورة  ــات والبح  أقامت دائرة الدراس
ــع األثرية  ــة املواق ــص التعريف بأهمي ــي تخ ــة الت العلمي
ــم  ــرة في محافظات العراق، وأوضح قاس والتراثية املنتش
طاهر السوداني مدير عام الدائرة أن «الدورة توضح الدور الذي 
تلعبه تلك املواقع في تنمية واستدامة القطاع السياحي 
ــراءات الالزمة في متكني تلك املواقع للنهوض بالواقع  واإلج
االقتصادي ومحاولة احلفاظ على املمتلكات الثقافية، من 
ــوداني الى أن  ــار الس خالل وجود التنمية املستدامة».وأش
ــبوع األول  ــى ثالث محاور، إذ يقدم األس ــم ال «الدورة تنقس
ــة، وأماكن تواجدها،  ــاً للمواقع األثرية والتراثي تعريفاً عام

ــبوع الثاني يخص تعريف مفهوم السياحة اآلثارية  واإلس
ــع األثرية في  ــة دور املواق ــبوع الثالث يعطي دالل ــا األس أم
ــون في  ــل املتقدم ــا يدخ ــة، فيم ــياحة اآلثاري ــة الس تنمي

ــبوع األخير من الدورة إختباراً عبر املنصة اإللكترونية  األس
ــات العراقية،  ــي اجلامع ــا معمول به ف ــل، مثل م عبرغوغ
ــة ومواكبة التطور  ــي التوعي ــكل إيجابي ف وينعكس بش
احلاصل في التقنيات احلديثة، وأدوات التواصل اإلجتماعي 
مع وجود الظرف الراهن املتمثل بجائحة كورونا، وبهذا من 
ــتفادة بوجود التواصل عن بعد وتقدمي الدورات  املمكن اإلس
ــار والتراث.  ــأة العامة لآلث ــني في الهي ــني واخملتص للموظف
ــدرب ومتدربة ويحاضر  ــدورة إنضم فيها ١١٠ مت يذكر أن ال
فيها الباحث اآلثاري علي احمد عبد اللطيف وتستمر ملدة 
ــهر إعتباراً من يوم األربعاء الثامن والعشرين من الشهر  ش

املاضي.

البصرة / البينة الجديدة

ــفير جمهورية   زار ايلمار ايوان لوبس س
ــد املرافق  ــدى العراق والوف ــيا ل أندونيس
ــاري. وقد ابدى  ــف البصرة احلض له متح
السفير إعجابه الشديد بالبناية بصورة 

ــه فيها  ــل احلالي ــال التأهي ــة وأعم عام
ــة توظيفها، لتكون  ومحتوياتها وطريق
ــات العرض  ــر قاع ــاً عب ــاً حضاري متحف
ــات، والتي ترجع اآلثار فيها الى  واملعروض
حقب تاريخية مختلفة منها السومرية 
والبابلية واآلشورية والفترة اإلسالمية .

ــرى/ ٢٠٢١)  ــرح وبحوث أخ ــنة في املس ــرح في كتاب (األنس ما ط
ــان ثائر هادي جبارة، يعد انتقالة مهمة في تلقي املوضوعات  للفن
ــة التي يحتاجها  ــض التفرعات العلمي ــة الفنية في بع اإلبداعي
ــرح  ــا الباحث في تاريخ املس ــي، أو التي يحتاجه ــدرس األكادمي ال
ــن العقدين لتجربة  ــالل متابعتي ملا يقرب م ــكل عام، ومن خ بش
الفنان (جبارة) وكيف قدم منجزا مسرحيا لفت أنظار اجلميع في 
ــرحي  ــدمي العروض بوصفه ممثال، أو في مجال كتابة النص املس تق
ــاً تكرس في ثالثة فصول،  ــه. هو اآلن يقدم لنا جهداًعلمي وإخراج
فكان الفصل األول (األنسنة في نصوص مسرح األطفال والكبار) 
ــرحية (اجلزاء) للفنان  ــذي تكرس في (٥) مباحث مع حتليل ملس وال
غالب العميدي ومسرحية (قسوة) للفنان محمد حسني حبيب، 
ــس، ومن خالل اجلهد الدقيق الذي قرأناه  واخذت من املبحث اخلام
ــية واحلذر،  ــديدة احلساس فقد كانت الكتابة في هذا املوضوع ش
ــة املعلومة في  ــارة يقربك الى دق ــان ثائر هادي جب ــى ان الفن مبعن
ــياق املصادر املأخوذة، وهذا  ــاس خوفا من تناقض س الدرجة األس
ــي البحث الى ما  ــي قراءة ما طرح ف ــرة ف قد يضع هوة غير مباش
ــمى الوظيفة اجلسدية والرؤية اجلمالية اخلاصة بها الوظيفة  يس
ــة، بخاصة عندما نلمس في احد املباحث انه تناول  األنثروبولوجي
ــنة احليوان والنبات واجلماد، ثم الرسوم املتحركة والسينما،  أنس
ــذا اجلانب..في  ــة الكثير في ه ــادر على اضاف ــي أجزم أنه ق ولعلن
ــرح)،  ــريرة في املس ــخصية الش ــل الثاني قرأنا (أبعاد الش الفص
ــد أبانت كيفية تراصف املعلومة بدقة طرحها، فكان املبحثان  وق
ــرح) و(الشخصية  ــريرة في نصوص املس ــخصية الش (ابعاد الش
ــا العوامل الطبيعية واالجتماعية  ــرح)، ناقش ــريرة في املس الش
ــية، مرورا بالشخصية الشريرة في الديانات، ثم أنواعها،  والنفس
ــذ النماذج  ــرح)، ومع أخ ــريرة في املس ــخصية الش وبعدها (الش
ــون  ــارع) للفنان علي حس ــة الش ــرحية (حكم ــة ملس التحليلي
ــرحية «اخلوف»  ــراج الفنان محمد املرعب، وكذلك مس املهنا وإخ
ــر، وددت لو كانت  ــراج الفنان ميثم طاه ــان حميد راضي وإخ للفن
ــينوغرافيا  ــرحي من حيث الس هناك وقفة ملكمالت العرض املس
ــرح، ألنها باختصار  والصوت واملؤثرات الضوئية وقراءة اجواء املس
ــكل عالمة  ــكل وحدة متكاملة في داللة كل عرض، كما يش تش
ــاهدة..في الفصل  ــور املش ــدى املتلقي في منظ ــة وفارقة ل مهم
ــرح)، وخصص لـ (٥)  الثالث قرأنا (توظيف الرموز التراثية في املس
ــرح عند األمم  ــه املراحل التي مرّ بها املس ــث أخذ على عاتق مباح
ــة واألغريقية، وتضمن الفصل  ــالمية والعربي وفي احلضارات اإلس
ــرحيات، أولها مسرحية (حكيم الزمان) لعلي حسني،  حتليل مس
ــرحية (كن من تكن فإنك من تراب) لثائر هادي جبارة،  وثانيها مس
ــرة، تناوخلاللها  ــن عبد الزه ــرحية (الكنز) لعبد احملس وثالثها مس
ــة والثانوية متمثلة  ــة للشخوص الرئيس الباحث االبعاد الرئيس
بالبعد االجتماعي لها عن طريق رسم جداول..في كتاب (األنسنة 
ــؤولية حذرة في  ــي أمام مس ــوث أخرى)، أجدن ــرح .. وبح في املس
ــت بدراية وخبرة  ــبها طرح قراءته ألنه يحمل دقائق علمية أحس
ــق معرفي، رمبا يكون هذا املنجز واحدا من األهم املصادر التي  وعم
ــادي جبارة  ــك إذ كان ثائر ه ــص، وال ضير في ذل ــث عنها اخملت يبح
ــا عليه، وهو  ــذي اطلعن ــكل ال ــة ويقدمها بالش ــرى املعلوم يتح
ــرحيات في  ــر العديد من املس ــى رصيده الفني بعد نش يضاف ال
ــرحية في املرحلة الراهنة،  الصحف واجملالت، واصدار الكتب املس
وألنها جهود فردية في رفد املعلومة الفنية. متنيت لو أن املؤسسة 
ذاتها تعمل على ورشة في طرح النتاجات االبداعية وفحصها ثم 

طرحها في الساحة خدمة للصالح العام.
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فنارات

  زهري الجبوري 

رواية شريف عابدين 

تتناول دور محركة الدمى 

الذي لعبته «اإللهة 

أفروديت» في التحكم في 

املصائر من خالل التالعب 

بالكائنات كعرائس 

املاريونيت.علينا أن نقترب 

من الواقع؛ بالقدر الذي 

يسمح لنا أن نحلق في 

أفق اخليال ..  إثارة الغرائز 

لِّد الرغبة املتقدة  التي توَ

عن دور محركة الدمى 

الذي لعبته «اإللهة 

أفروديت» في التحكم في 

املصائر من خالل التالعب 

بالكائنات كعرائس 

املاريونيت عبر اإلثارة 

لِّد الرغبة  الغريزية التي توَ

املتقدة. من خالل فصول: 

زيوس بعد التنحي، حرب 

استعادة هيلني، مؤاخذة 

لونيرا، مأساة جاالتيا، 

مسخ ميدوسا؛ تناولت 

ا حكائيًا  الرواية أمنوذجً

لدميةَ أفروديت، وصوالً 

إلى فصل النهاية: صعود 

أفروديت إلى كوكب 

الزهرة.

قراءة / مصطفى عبد اهللا

6ثقافية

هيام جابر 

هاجر السنونو
وغابت في اجملهول زقزقات األمل. 

لم يدرْ قرص عباد الشمش
أصبح عبدا للظالم.. 

و قرية األنس قفرت
وهادها ناخت...

و واديها بال ماء. 
أمشي الدروب احلزينة

تبكيني األرصفة. 
و اإلشارات احلمراء ال تنتهي. 

تعال حلما...
مسد شعري بحنانك األملس

ال تستحل كعنقاء. 
استوى ليلى ونهاري
طيفك مناما غاب. 

دني منسية مُ
وقد كنت بها حضارة
دلتا اخلوف حاصرتني
ال جناة من الغرق بك

أين قوارب جناتي
قلبك.. روحك.. عينيك؟

كسرتهم عواصف الرحيل
معجزات احلاضر أصبحت عصية

و منالي يغوص في السراب
و انت..

أنت رميت أحالمنا و أمانينا
في سحيق اخلذالن..

ذكرياتي جدث
ال يكف عن النحيب...

و أذناك فيها وقر
ال.. تسمع.

و صدى حبك
لم يعد يغني أو يسمن من أمل.

استحالة
نزار احلاج علي

؛ أدرتهُ بني أصابعي، ثمّ   تسللَ فنجانها إلى كفيّ
ة.  جلستُ على احلافّ

ــفتيها؛ أرّقني  ــت ش ــفته من حيث، نقش ارتش
السؤال:

_من أين ينصبُّ في قلبي...كلّ هذا املرار؟.
   *****

ظل
احسان علي العارضي

ــة  امتدت أذرع اجلدران إلى قلبي، خفقت بهلوس
ــدة، تكاتفت حولي بوعيد، نهضت له أريد،  الوح

ولكي ٱنس معه، وقفت أمام مرٱتي!
   *****
ابتالء

عبد املنعم اجلبوري
ــي الطوفان فجأة، تركني في احللكة  حني داهمن
أسير بعكاز، أغلقت بوجهي سبل النجاة،  رايت 

حبل اهللا املمدود، اعتصمت به مؤمنا.
   *****
ابتكار

محمد علي بالل 
ــاس، ناور  ــه اإلقتب ــاص، يقاطع ــم بالتن كلما ه
ــرد ملكا.. ــذا وذاك؛ توجوه على عرش الس بني ه
ــه باإلنزياح إلى اإلتكاء على  ــولت له نفس ملا س

موروثه احلضاري؛ اتهموه بالسرقة املوصوفة..
   *****

مشيئة 
جبار القريشي 

ــاه، التقطها راعي  ــا املي ــة التي حملته القصب
غنم، صنع منها مزماراً، عزف به حلناً؛ تبنته األمم 

املتحدة شعاراً للسالم.  

قصيدةنص شعري 

شريف عابدين
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8 الحصاد

بغداد / البينة اجلديدة
حدد وزير التربية علي حميد الدليمي، 
ــي  ــي ف ــي احلال ــام الدراس ــر الع مصي
ــا، مؤكدا  ــة كورون ــي جائح ظل تفش
ــة علمية  ــع لدراس ــوع خاض ان املوض
ــوزارة وهيئة الرأي  ــل ال ــة من قب وتربوي
ــة لالمتحانات  ــك اللجنة الدائم وكذل
ــال  الصحيحة.وق ــرارات  الق ــاذ  التخ
ــن الصعب اتخاذ قرار  ــي ، أنه م الدليم
ــوة  ــي احلالي أس ــاء العام الدراس انه
بالعام املاضي، مبيناً أن املوضوع يجب 
أن يدرس بشكل علمي وتربوي من قبل 
ــك اللجنة  ــة الرأي وكذل ــوزارة وهيئ ال
القرارات  ــاذ  لالمتحانات التخ الدائمة 
ــات  املقترح ان  ــاف،  الصحيحة.واض
ــي مرهون  اخلاصة بانهاء العام الدراس
ــي، مؤكداً  ــع الصح ــا بالواق تطبيقه
ــوزارة وجلنة  ــاك تواصل ما بني ال أن هن
ــة التحديات  ــة لدراس ــة النيابي التربي
ــة التعليمية.وبني  التي تواجه العملي
ــات التي ترفع  ــات والتوصي أن املقترح
الى اللجنة العليا للصحة والسالمة 
تقدم في ظل تطور االزمة الوبائية ففي 
حال حصول تطور يتم تقدمي توصيات 

ــي الوضع على ما هو عليه يتم  واذا بق
احلالية.واوضح  باالجراءات  ــتمرار  االس
ــن حتديد املوقف  ــؤولة ع ان اجلهة املس
ــات  واملؤسس ــدارس  امل ــي  ف ــي  الوبائ
ــة لكون  ــي وزارة الصح ــة ه التعليمي
هناك فرق صحية منتشرة في املدارس 
وتقوم بتقدمي تقرير متكامل عن نسبة 
ــة  ــات التي حتصل في أي مدرس االصاب
ــتها واتخاذ  ــة لدراس ــى وزارة التربي ال
ــي ضوئها.وأكد أنه الى اآلن  القرارات ف
ــة متكاملة عن  ــدم أي احصائي لم تق
ــأن  ــات في املدارس.وبش ــداد اإلصاب أع
ــة  ــي، أن املديري ــر الدليم ــج ذك املناه
ــؤولة  املس ــي  ه ــج  للمناه ــة  العام
ــا التي  ــج وأنواعه ــن تكييف املناه ع
سيحصل عليها الطالب خالل العام 
ــي احلالي وتؤخذ بنظر االعتبار  الدراس
ــث يحصل  ــة الوباء، بحي ــات ازم حتدي
الطالب على املعلومات الكافية التي 
ــية  ــال الى مرحلة دراس تؤهله لالنتق
ــى ان الوزارة  ــي ال ــت الدليم اخرى.ولف
مستمرة وضع اخلطط واملسارات التي 
ــتمرت االزمة  قد تكون بديلة اذا ما اس

بشكل اكبر او اخطر.

بغداد / البينة اجلديدة
ــعاع  اإلش ــن  م ــة  الوقاي ــز  مرك ــد  أك
ــة ، تضافر اجلهود  ــع لوزارة الصح التاب
ــي البصرة  ــدة ف ــع جدي ــالء ٨ مواق إلخ
ــد إخالء  ١٣  ــعاعي بع من التلوث اإلش
ــف  ــابق، فيما كش موقعاً في وقت س
ــالن معمل احلديد والصلب  عن قرب إع
ــن التلوث.وقال  ــة، خالياً م في احملافظ
ــيني،  ــز، صباح احلس ــام املرك ــر ع مدي
ــي ظهرت  ــول األميرك ــد الدخ ــه بع إن
ــي أصبحت ملوثة  كثير من املواقع الت
ــذي يصل عمره  ــر اليورانيوم، وال بعنص
السنوات.وأضاف  مئات  إلى  االفتراضي 
احلسيني، أن محافظة البصرة، تعاني 
من هذا امللف أكثر من بقية احملافظات، 
ــع امللوثة في احملافظة،  مؤكداً أن املواق
ــابق ٢١ موقعاً، ١٣ منها  بلغت في الس
ــة احترافية  ــل معها بطريق مت التعام
التلوث.وأوضح،  وعلمية وتخلصت من 
بأن العمل جارٍ وتتضافر اجلهود كفريق 
ــوم والتكنولوجيا  ــع وزارة العل واحد م
ـــ ٨ املتبقية،  ــع ال ــف املواق ــم مل حلس
ــؤولة عن  كونها اجلهة التنفيذية املس
ــارين  ــذ اإلزالة، ومع هيأة املستش تنفي
ــة الوزراء التي يترأس اللجنة  في رئاس

ــاري  اخملتصة فيها بهذا امللف االستش
حامد الباهلي، وعضوية الوكيل الفني 
ــم الفالحي.وأكد،  لوزارة الصحة جاس
ــال فريق  ــى ارس ــل اتفاق عل ــه حص أن
ــترك من اجلهاز التنفيذي والرقابي  مش
الى كل املواقع، ومت توقيع أوامر االطالق، 

ــنكمل املواقع  ــالل األيام املقبلة س وخ
ــرة بينها موقع  ـــ٨ املتبقية في البص ال
ــت إلى، أن  ــل احلديد والصلب.ولف معم
ــاد حل  ــر إيج ــة، تنتظ ــع الثماني املواق
للبراميل التي نتجت عن عمليات ازالة 
ــث يجب القيام بخزن هذه  التلوث، حي

البراميل بشكل امن بعيداً عن الناس، 
ــروط عليها لضمان عدم  وتطبيق الش
ــا  ــالن عنه واإلع ــب،  أي تالع ــول  حص
ــم  ــر الدع ــد توف ــه بع ــد، أن خالية.وأك
ــة من قبل  ــل اللجن ــتي لعم اللوجس
ــوات االمنية،  ــرة والق ــة البص محافظ

ونقل البراميل البالغ عددها ٢٤٠ برميالً، 
ونقلها الى مكان آمن، سنعلن البصرة 
ــهر  ــة من التلوث الش ــا خالي بأكمله
ــأن معمل احلديد والصلب  املقبل.وبش
في البصرة، أوضح احلسيني، أن املعمل 
ــر اليورانيوم،  ــر غي ــر أخ ــوث بعنص مل
ــل  ــيزيوم، ومت التعام ــر الس ــو عنص وه
ــي املصهر داخل  ــع التلوث املوجود ف م
ــة القريبة عليه،  املعمل، وكذلك االترب
ــة أنتجت  ــن عملية اإلزال ــاً لك مضيف
براميل ملوثة يجب نقلها.وتابع، أنه مت 
ــع وزارة الصناعة على تهيئة  االتفاق م
ــل في املواقع  ــن، لرفع البرامي مكان آم
ــل احلديد والصلب ووضعها حتت  ومعم
احلراسة والكاميرات، ليتم اإلعالن عن 
املعمل املتوقف منذ ١٠ سنوات، خالياً 
ــل، وينطلق  ــوث وجاهزاً للعم ــن التل م
ــهرين.وأكد،  ــهر أو ش ــل خالل ش للعم
ــك  أن اللجنة أخذت على عاتقها مس
ــراق، بعد أن  ــعاعي في الع ــف االش املل
رح على األمانة  تقدمت في العمل، وطُ
ــوزراء إزالة التلوث من  ــة جمللس ال العام
ــاك تلوثاً في االنبار،  كل العراق، ألن هن
ومعمل اجلزيرة في املوصل، والطارمية، 

والنهروان، وميسان، والناصرية.

الصحة العمل جارٍ إلخالء ٨ مواقع إضافية يف البرصة من التلوث اإلشعاعي

بغداد / البينة اجلديدة
ــتركة، وجود  أكدت قيادة العمليات املش
ــأن تواجد  ــوري، بش ــيق عراقي – س تنس
اإلرهابيني والطرق احملتملة لتسللهم إلى 
ــارت إلى عدم وجود قلق  العراق، فيما أش
ــعودية. ــي على احلدود مع األردن والس أمن

ــادة العمليات  ــم قي ــال املتحدث باس وق
ــي ، إن  ــني اخلفاج ــتركة اللواء حتس املش
احلدود العراقية – االردنية مؤمنة بالكامل 
ــن الدولتني، مبينا أن هناك تعاونا كبيرا  م
ــات ومتابعة  ــادل املعلوم ــال تب ــي مج ف

ــب العراقي أو  ــواء من اجلان ــني س االرهابي
االردني التي تخص تواجدهم وحتركاتهم.
ــد أي قلق فيما يخص  وأضاف، أنه ال يوج
ــعودية، الفتا  ــدود مع األردن أو مع الس احل
ــدود العراقية -  ــام باحل ــود اهتم ــى وج ال
السورية والتي حتتوي على بعض الثغرات 
االمنية التي شخصت من قبل العمليات 
ــدق  اخلن ــأن  فترة.وبش ــذ  من ــتركة  املش
ــوريا، قال اخلفاجي  األمني بني العراق وس
ــام للقوات  ــد الع ــه من القائ ــه بتوجي إن
ــلحة بدأنا بحفر مانع امني يحتوي  املس

ــالك  ــراج مراقبة واس ــرات واب على كامي
شائكة وخندق بعرض ثالثة امتار وبعمق 
ــى وجود تعاون  ــار أيضا، الفتاً إل ثالثة امت
ــمركة فيما  بني القوات االحتادية والبيش
يخص احلدود العراقية – السورية.وحتدث 
ــترك بني  اخلفاجي عن املركز األمني املش
ــيا ودوره في  ــوريا وإيران وروس ــراق وس الع
ملف مواجهة اإلرهاب على احلدود بالقول 
إن هناك غرفة امنية ومركزا أمنيا مشتركا 
ــر وزارة الدفاع يحتوي على ضباط  في مق
ــوريني وروس وايرانيني وعراقيني، مبينا  س
ــيق  ــي مهم جدا في تنس ــز االمن أن املرك
ــادل املعلومات ايضا  ــل القطعات وتب عم
ــوري  ــيق بني العراق واجلانب الس والتنس
ــد االرهابيني واماكنهم  فيما يخص تواج
ــار إلى  ــة لتسللهم.وأش ــرق احملتمل والط
ــيق عال  ــة لديها تنس ــوات االمني أن الق
ــة من خالل  ــوريا الدميقراطي مع قوات س
ــات،  املعلوم ــادل  وتب ــي  الدول ــف  التحال
ــام كبير  ــراق لديه اهتم ــى أن الع الفتا ال
ــا احلدود  ــوري، أم ــدود مع اجلانب الس باحل
ــعودية فهي  ــة – الس ــة – االردني العراقي
ــتقرة اكثر بوجود امكانيات  مؤمنة ومس
ــعودية وأيضا من  ــدرات عالية من الس وق
جانب العراق إذ إن هناك تواجدا وانتشارا 

للقطعات.

بغداد / البينة اجلديدة
ــار النيابيَّة،  ــة اخلدمات واإلعم حددت جلن
ــة التي تربط  ــس األحد، الطرق الرئيس ام
ــتثمار. وقال  ــة لالس ــات املعروض احملافظ
عضو اللجنة النائب جاسم البخاتي ، إن 
ــي تربط العاصمة بغداد  أغلب الطرق الت
ــك الطرق بني احملافظات  باحملافظات وكذل
أصبحت غير قابلة لالستعمال، الفتاً إلى 
أن جلنته ذهبت باجتاه إنشاء طرق وجسور 
تكون بديلةً عن الطرق القدمية.واضاف، أن 

ــتتم صيانتها وإدامتها  الطرق القدمية س
ــداد واحملافظات  ــن دوائر البلديات في بغ م
ــور العامة،  ــرق واجلس ــك دائرة الط وكذل
ــماية بغداد  مبيناً أنه مت البدء بطريق بس
ــفية بواقع  ــم وطريق اليوس ــع ٢٠ ك بواق
ــرض الطرق  ــه متَّ ع ــى أن ــار ال ١٤ كم.وأش
لالستثمار واملتمثلة بطرق بغداد – كربالء، 
ــط، وكذلك  بغداد – النجف، بغداد – واس
ــوك – بغداد، مؤكداً أن  طريق ديالى وكرك
ــت محلَّ نقاش  ــذه الطرق مازال جميع ه

ــرض احالتها  ــتثمار لغ ــة االس ــي هيئ ف
ــيق مع وزارة االسكان  لالستثمار بالتنس
ــيكون  ــروع س ــح، أن املش واالعمار.وأوض
مبواصفات عاملية، بحيث يتم اخذ رسوم 
بسيطة عليها، مشيراً الى أن االستثمار 
ــاء محطات وقود  ــيكون من خالل إنش س
ــال جتارية والتي  ــاحات للوقوف ومح وس
ــجعة للمستثمرين. ستكون ادوات مش
ــاريع معطلة  ــاك مش ــى ان هن ــت ال ولف
ــط ببغداد،  ــروع احللقي الذي يحي كاملش
ــه أن ينجز لكي  ــذي كان من املفترض ل ال
ــاحنات الى  ــم خاللها  منع دخول الش يت
ــروع يتضمن  العاصمة، موضحاً أن املش
إنشاء ساحات تبادل بواقع ٦ ساحات بني 
وتابعكذلك  ــة.  للمحافظ االدارية  احلدود 
ــاء طرق حلقية بعرض ١٠٠ متر أو ٦٠  إنش
ــال واألوزان  ــات خاصة لألثق متراً مبواصف

الثقيلة.

د الطرق املعروضة لالستثامر اخلدمات النيابيَّة حتدّ

العمليات املشرتكة تكشف عن تنسيق عراقي سوري 
بشأن تواجد اإلرهابيني

بغداد / البينة اجلديدة
ــس األحد، أن  ــة، ام ــارف العراقية اخلاص ــة املص ــت رابط أعلن
ــروع صغير ومتوسط ضمن  املصارف أقرضت تسعة آالف مش
ــار  ــزي العراقي للتمويل. وأوضح املستش ــادرة البنك  املرك مب
ــمير النصيري ، أن  ــة املصارف س ــادي واملصرفي لرابط االقتص
ــروع  ــتطاعت أن تقرض نحو ٩٠٠٠ مش ــة اس ــارف اخلاص املص
ــة وصناعية  ــاريع زراعي ــط، مبيناً أن هذه املش ــر ومتوس صغي
ــراض  اق ــي  أن اجمال  ، ــكانية.وأضاف  ــة واس ــة وخدمي وجتاري
ــر ٤٢ مصرفاً خاصاً ، فضال  ــاريع جتاوز ٤٤٣ مليار دينار  عب املش
ــهم  ــروع كبير يس ــن تخصيص اقراض مليار دينار لكل مش ع
ــا تأثير فاعل  ــذه  املبادرة  كان له ــة.، الفتاً الى أن ه ــي التنمي ف
ــباب  ــيط الدورة االقتصادية ، وايجاد فرص عمل للش في تنش
ــغيل نحو ١٧٠٠٠ عاطل  ــني. وأكد النصيري ، انه مت تش واخلريج
ــي للتمويل والتي خصص  ــك املركزي العراق ضمن مبادرة البن
ــتة ترليونات دينار، موزعة بواقع  ترليون واحد للمصارف  لها س
اخلاصة ، وخمسة ترليونات للمصارف احلكومية املتخصصة، 
منوها بأن البنك املركزي اطلق مبادرة جديدة إلقراض املوظفني 
ــة رواتبهم مبلغ ١٥ مليون دينار بدون كفيل ودومنا فوائد  املوطن
ــدر تعليمات  ــط،  كما اص ــرة واحدة فق ــة مل ــة ٤٪ ثابت وبعمول
ــاريع  ــكان واملش ــع فوائد قروض االس ــدة بتخفيض جمي جدي
ــد املتناقصة لغرض  ــلوب الفوائ ــطة وبأس ــرة واملتوس الصغي
ــم وزارة العمل  ــدد على أهمية ان تدع ــاريع. وش دعم هذه املش
والشؤون االجتماعية ووزارة التخطيط العمال والشباب للبدء 
مبشروعاتهم الصغيرة واملتوسطة، كاشفاً عن وجود قرابة ٦٨ 
ألف مشروع صغير ومتوسط مسجالً، هو بحاجة إلى التمويل 

من اجل ان يسهم في تنشيط الدورة االقتصادية للعراق. 

صالح الدين / البينة اجلديدة
ــعبي، امس األحد، عملية  ــد الش نفذت القوات األمنية واحلش
ــرق محافظة صالح  ــا اإلرهاب ش ــم وتفتيش لتعقب خالي ده
ــد الشعبي ، أن قوة مشتركة  الدين.وذكرت مديرية اعالم احلش
ــد الشعبي والقوات االمنية، نفذت عملية  من اللواء ٥٢ باحلش
ــرق محافظة صالح  ــا اإلرهاب ش ــم وتفتيش لتعقب خالي ده
ــملت تفتيش قرية شلخة  الدين.وأضاف البيان، أن العملية ش

ووادي محاسن غرب قضاء طوز خورماتو.

إقراض (٩) آالف مرشوع ضمن 
مبادرة البنك املركزي

تنفيذ عملية دهم وتفتيش 
لتعقب داعش بصالح الدين

وزير الرتبية يوضح بشأن مصري العام الدرايس احلايل

بغداد / البينة اجلديدة
ــة االحتاديَّة من ضبط متهم ينتحل  متكنت هيئة النزاه
ــة، مبينةً أنه يطلب  ــة العمل بأحد األجهزة الرقابيَّ صف
ــل وعود كاذبة بالتعيني  ــغ ماليَّة من املواطنني مقاب مبال
ــاد بتلقي مديريَّة  ــات الدولة.بيان للهيئة أف في مؤسس
ــاتٍ عن وجود  ــة البصرة معلوم ــق الهيئة مبحافظ حتقي
ــي أحد األجهزة  ــخص ينتحل صفة موظف يعمل ف ش
ــى املواطنني وأخذ  ــارس عمليات النصب عل الرقابيَّة ومي
ــغ ماليَّةٍ لقاء وعود كاذبة بالتعيني، مؤكدةً تأليفها  مبال
فريق عملٍ من املديريَّة، وبعد نصب كمني محكم؛ متكن 
ــهود.وتابعت  ــاً باجلرم املش تلبّس ــه مُ ــق من ضبط الفري
وضحةً أنَّ الفريق دَوَّنَ أقوال املتهم الذي اعترف  الدائرة مُ
ــب مبالغ ماليَّة  ــذه الصفة، وطل ــة بأنه انتحل ه صراح
ــاً باجلرم املشهود  من املواطنني، إلى أن مت ضبطه متلبس
مبنطقة اجلزائر في احملافظةأثناء تسلمه مبلغاً مالياً من 
ــركة  إحدى املواطنات لقاء وعود كاذبة بتعيينها في ش
ناقالت النفط، إذ أوهمها بأنه مت إكمال معاملة تعيينها 
ــوف  ــركة، الذي ادعى أنه س ــل أحد موظفي الش من قب
ــذي مت ضبطه  ــلم منها وال ــليمه املبلغ املتس ــم تس يت
ــطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة،  ــة .ومتَّ تنظيم محضر ضب بالعملي
ــم واألوراق التحقيقيَّة واملضبوطات،  وعرضه رفقة املُتَّه
؛ التخاذ اإلجراءات  ــيد قاضي التحقيق اخملتصِّ على الس

القانونيَّـة املُناسبة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــرات  ــاك تغيي ــة ، أن هن ــة النيابي ــة الصح ــدت جلن أك
ــة تهم تقصير  ــؤولني على خلفي متوقعة لبعض املس
تتعلق بحادث حريق مستشفى ابن اخلطيب الذي وقع 
ــهاد ٨٢ مواطناً  ــي وأدى الستش ــبوع املاض مطلع األس
ــمري  وإصابة ١١٠ آخرين.وقالت عضو اللجنة وفاء الش
إن جلنة الصحة النيابية قدمت تقريرها اخلاص بحادث 
ــة مجلس  ــن اخلطيب في جلس ــفى اب ــق مستش حري
النواب وشخصت األخطاء املوجودة، مبينة أن الصحة 
ــكلها  ــار نتائج جلنة التحقيق التي ش ــة بانتظ النيابي
ــد أن يجري رئيس  ــت، أن من املؤك ــس الوزراء. وأضاف رئي
ــؤولني املقصرين في  ــوزراء تغييرات تطال بعض املس ال
ــتجمع تواقيع  ــيرة الى أنها س حريق ابن اخلطيب، مش
ــه من قبل  ــال لم تتم اقالت ــر الصحة في ح ــة وزي القال
ــوزراء أكد جدية احلكومة  ــت أن رئيس ال احلكومة.وتابع
ــب املقصرين  ــات وأن احلكومة ستحاس ــي التحقيق ف
ــرر رئيس  ــع املوضوع.وق ــة تتاب ــة النيابي ــة الصح وجلن
الوزراء خالل جلسة استثنائية جمللس الوزراء يوم األحد 
املاضي، تشكيل جلنة حتقيق بحادث حريق ابن اخلطيب 
برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير التخطيط 
ــة ورئيس ديوان الرقابة  ــر العدل ورئيس هيأة النزاه ووزي
ــس النواب عضو مراقب  املالية االحتادي وممثل عن مجل

على أن تقدم تقريرها خالل ٥ أيام.

بغداد / البينة اجلديدة
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة اللواء 
ــتمرار اجلهد االستخباري الستهداف  يحيى رسول اس
ــار إلى أن  ــة، فيما أش ــش االرهابي ــات داع ــا عصاب بقاي
ذي الهجوم اإلرهابي في  ــتصل ملُنفّ األجهزة األمنية س
ــول ، إن العصابات االرهابية  ــاء الطارمية. وقال رس قض
ــالل العمليات اجلبانة  ــط عنها من خ حتاول فك الضغ
ــتهداف القطاعات األمنية بزرع العبوات  البائسة باس
ــفة في قضاء الطارمية،مبيناً أن عمليات بغداد  الناس
ــتخباراتي بعد  ــات تفتيش وفق جهد اس قامت بعملي
ــي الطارمية .وأضاف،أن الضربات كانت  العمل اجلبان ف
ــن االرهابيني  ــدد م ــش ومت قتل ع ــا داع ــة  لبقاي موجع
ــع مهمة لتخزين  ــف مواق وضبط معدات ووثائق وكش
العبوات ،مؤكداً أن القطاعات األمنية التسكن والتهدأ 
وستضرب بقايا االرهاب بيد من حديد وستصل ملنفذي 
ــول الى أن  ــار رس ــذه العملية االرهابية اجلبانية.واش ه
ــتمرة بتوجيه  ــتخبارية مس ــات النوعية واالس العملي
ــتهداف بقايا  ــلحة الس ــن القائد العام للقوات املس م
ــذا جرى في االيام املاضية من خالل  داعش االرهابية وه
ــة خاصة ودقيقة في  ــتركة ووضع خط العمليات املش

ديالى ومناطق جنوب كركوك.

النزاهة تطيح بمنتحل صفة يوهم 
املواطنني بالتعيينات احلكومية

الصحة النيابية : تغيريات ستشمل 
مسؤولني عىل خلفية حريق أبن اخلطيب

اللواء رسول : األجهزة األمنية ستصل 
نَفِّذي هجوم الطارمية ملُ
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9 مقاالت

ــع  برف ــوم  املزع ــمُ  التحكي ــل  حص
ــن رفع  ــة بدالً م ــف الصامت املصاح
املصحف الناطق -اإلمام علي(عليه 
ــالم)-، فتمرّدت إثر ذلك فئةٌ من  الس
ــى إمام  ــوا عل ــن خرج ــوارج الذي اخل
ــالم)،  زمانهم اإلمام علي(عليه الس
ــه  اإلمام(علي ــم  له ــذر  أع ــد  ولق
ــالم) بالنصح والوعظ، لكنّهم  الس
ــتحوذ عليهم  ــرّداً وغيّاً (اس ازدادوا مت
ــر اهللا...)،  ــاهم ذك ــيطان فأنس الش
ة عسكريّة، واستباحوا  لوا قوّ فشكّ

ــالم)، بل  دم أمير املؤمنني(عليه الس
ــه. وتهيّأوا  ــاء املنضوين حتت لوائ دم
ــالم)،  لقتال جيش اإلمام(عليه الس
فأخذ اإلمام(عليه السالم) بقتالهم 
ــي معركة  ــم ف ــى عليه ــى قض حت
ــروان. واجتمع بعد هذه املعركة  النه
ــن اخلوارج  ــن املنهزمني م جماعةٌ م
ــذا االجتماع في  املنحرفني، وكان ه
ــاور  ة املكرمة، وباالتّصال والتش مكّ
مع الطاغية معاوية بن أبي سفيان، 
ــو اجملرم  ــم أحدهم ه ــث عنيّ له حي

ــرادي،  امل ــم  ملج ــن  ب ــن  عبدالرحم
وتشاور هؤالء فيما بينهم فأغروا ابن 
ملجم بشتّى الوسائل، مضافاً الى 
ما له من حقدٍ على آل البيت(عليهم 
زوه بوسائل القتل  السالم). وقد جهّ
ة الهجوم ورفقة من يحرسه،  وخطّ
ــر من شهر  ــع عش ففي فجر التاس
ــنة (٤٠هـ) اغتال  ــان املبارك س رمض
ــرَ  أمي ــراديّ  امل ــم  ــنُ ملج اب ــد  الوغ
ــالم)، حيث  املؤمنني علياً(عليه الس
ــه وقت  ــيف على رأس ــه بالس ضرب

ــجد  ــر في مس ــة الفج ــالة نافل ص
ــي الوقت الذي  ــريف، ف الكوفة الش
ــالميّة تتطلّع  ة اإلس كانت فيه األُمّ
ــى البغاة  ــرب النصر عل ــى ق فيه ال
ــكر معاوية في  ــي معس ــاة ف الطغ
ــر املؤمنني  ــى أمي ــد عان ــام. لق الش
علي(عليه السالم) من تلك الضربة 
ــام  ــة أيّ ــمومة ثالث ــؤومة املس املش
ــي  ف ــة  املالئك ــت  وضجّ ــا،  بلياليه
عاء، وهبّت ريحٌ عاصفٌ  السماء بالدّ
سوداء مظلمة، ونادى جبرئيل(عليه 
ــالم) بني السماء واألرض بصوت  الس
مت  ــتيقظ: «تهدَّ ــمعه كلّ مس يس
ــت  وانطمس ــدى..  اله أركان  واهللا 
ــالم التقى..  ــماء وأع واهللا جنوم الس
ــى..  الوثق ــروة  الع ــت واهللا  وانفصم
تل  د املصطفى.. قُ تل ابن عمّ محمّ قُ
الوصيّ اجملتبى.. قتلُ عليّ املرتضى.. 
تله أشقى  تل واهللا سيّد األوصياء.. قَ قُ
ب أمير املؤمنني  ــقياء». وقد نصّ األش
ــد عهده من  ــالم) بع علي(عليه الس
رسول اهللا(صلى اهللا عليه وآله) ابنه 
ــن(عليه السالم)، ولقد مضت  احلس
ــام الثالثة األليمة على أمير  هذه األيّ
ــه في ذكر اهللا  ــني كعادته ودأب املؤمن
والرضا بقضائه والتسليم حلكمته. 
ــده  ول ــى  ال ــاه  بوصاي ــي  يوص وكان 

ــة حدود  ويدعوهم إلقام ــن،  واآلخري
راً من النكوص عن  ــى، محذّ اهللا تعال
ــالميّة، وعدم التراجع  الرسالة اإلس
ــض وصيّته  ــذا بع ــن نصرتها، وه ع
ــر: (كونوا للظالم خصماً  آنفة الذك
ــاً، أُوصيكم وجميع  ــوم عون وللمظل
ــي  ــه كتاب ــن بلغ ــي وم ــدي وأهل ول
ــم وصالح  ــم أمرك ــوى اهللا ونظ بتق
ــام..  ــي األيت ــم.. اهللا اهللا ف ذات بينك
ــم.. اهللا اهللا في  اهللا اهللا في جيرانك
ــت ربّكم ال  ــي بي ــرآن.. اهللا اهللا ف الق
تخلوه ما بقيتم، اهللا اهللا في اجلهاد 
ــنتكم  وألس ــكم  وأنفس بأموالكم 
ــبيل اهللا.. وعليكم بالتواصل  في س
ــم والتدابر والتقاطع،  والتباذل وإيّاك
ــر باملعروف والنهي عن  ال تتركوا األم
ــرارُكم ثمّ  لّى عليكم ش وَ ــر فيُ املنك
ــم.. انظر  ــتجاب لك ــون فال يُس تدع
ــنْ ضربتِهِ هذه فاضربوه  إذا أنا متُّ مِ
ــل  ــوا بالرج ــة، وال متثّل ــةً بضرب ضرب
ــول اهللا(صلى اهللا  فإنّي سمعتُ رس
ــم واملُثلة  ــول: (إيّاك ــه) يق ــه وآل علي
ــالمٌ على  ــو بالكلب العقور). فس ول
ــقّ والعدل يوم وُلد في جوف  رجل احل
الكعبة ويوم استشهد ساجداً في 
ــاقياً على  احملراب ويوم يبعث حيّاً س

احلوض.

جرح اإلمام عيل(ع) هو جرح لإلسالم واملسلمني
محمد علي كاظم النوري

ــتغالل  ــق االس ــا بح ــو االداء حصري ــع فنان ويتمت
ــني سنة حتسب  املالي ملا قاموا بتأديته ملدة خمس
ــوا  ــه االداء  وملنتج ــل  في ــذي حص ــخ ال ــن تاري م
التسجيالت الصوتية حصرا احلق في: الترخيص 
ــجيالتهم  ــر لتس ــر وغير املباش ــخ املباش بالنس
الصوتية بأي طريقة او شكل سواء بشكل مؤقت 
او دائم مبا في ذلك النسخ بشكل رقمي الكتروني 
ــة بالبيع او اي طريق  ــجيالتهم الصوتي وتوزع تس
ــتيراد نسخ التسجيالت  اخر ناقل للملكية واس
ــجيالت بأذن  ــذه التس ــواء أعدت ه ــة س الصوتي
ــجيل الصوتي للجمهور  املنتج ام ال واتاحة التس
ــلكية او السلكية او اي طريقة  سواء بوسيلة س
ــه في اي  ــول الي ــن الوص ــراد اجلمهور م ــن اف متك
ــع منتجو  ــاره أي منهم ويتمت ــان يخت ــكان وزم م
ــتغالل  ــجيالت الصوتية حصريا بحق االس التس
ــني سنة حتسب  ــجيالتهم ملدة خمس املالي لتس
من تاريخ التسجيل او جعله علنيا ولهيئات البث 
ــجيل ماتبثه  االذاعي حصريا احلق في تثبيت وتس
ــرة  ــه بصورة مباش ــات ماتبث ــخ تثبيت واألذن بنس
ــائل  ــث برامجها بوس ــادة ب ــرة واع ــر مباش او غي
ــع هيئات  ــى اجلمهور وتتمت ــلكية ونقلها ال الس
ــتغالل املالي  ــق االس ــا بح ــي حصري ــث االذاع الب
ــنة حتسب من تاريخ  ــني س لبرامجها امدة خمس
ــف وقع التعدي  ــج ألول مرة ولكل مؤل بث البرنام
ــى احكام  ــررة مبقتض ــن حقوقه املق ــى حق م عل
ــب ويؤخذ باالعتبار  ــون احلق بتعويض مناس القان
ــة الثقافية للمؤلف  ــض املنزل ــد تقدير التعوي عن

ــة للمصنف  ــة والفني ــة والعلمي ــة األدبي والقيم
ــا املعتدي من  ــل عليه ــدة التي حص ــدى الفائ وم
ــل مرتكب مما  ــر اي فع ــف ويعتب ــتغالل املصن اس
ــب عليها  ــة التي يعاق ــال القرصن ــي من اعم يأت
بغرامة التقل عن خمسة مليون والتتجاوز عشرة 
ــرة ثانية يعاقب اجلاني  ــون وفي حالة االدانة مل ملي
ــة سنوات والتزيد  ــجن ملدة التقل عن خمس بالس
عن عشرة سنوات وبغرامة التقل عن مائة مليون 
ــار او بأحدى  ــون دين ــن مئتان ملي ــار والتزيد ع دين
هاتني العقوبتني وللمحكمة في حالة االدانة ملرة 
ــتخدمت  ــة التي أس ــة احلكم بغلق املؤسس ثاني
ــي ارتكاب اجلرم  ــركاؤهم ف من قبل املقلدين او ش
ملدة معينة او الى األبد وللمحكمة ان تأمر كذلك 
ــجيالت  ــخ او التس ــادرة وتدمير جميع النس مبص
ــداء وكل االدوات واآلالت او  ــل االعت ــة مح الصوتي
ــخ او  ــع هذه النس ــتعملة في صن ــدات املس املع
ــجيالت الصوتية محل اعتداء وللمحكمة  التس
ــك حق املؤلف او  ــى طلب صحيح من مال بناء عل
ــدر امر قضائيا  ــه او من يخلفونه ان تص احد ورثت
ــرط  فيما يتعلق باي تعدي على احلقوق الواردة ش

ــب وصف دقيق وكامل للمصنف  ان يتضمن الطل
ــجيل الصوتي او البرنامج الذي مت  او االداء او التس
التعدي عليه وللمحكمة ان تقرر مطالبة املعتدي 
بوقف انشطته اخملالفة للقانون ومصادرة النسخ 
ــتعملت في  ــة مواد وادوات اس ــل االعتداء وأي مح
ــدات التعدي وميكن  ــدي ومصادرة عائ حتقيق التع
ــع الدعوى  ــالل اوبعد رف ــب قبل او خ ــدمي الطل تق
ــات ان الطالب هو صاحب احلق او  وللمحكمة اثب
ان حقوقه اعتدى عليها او التعدي اصبح وشيكا 
ــق يتعذر  ــرر لصاحب احل ــر ض ــبب التاخي واذا تس
تعويضه ان تتخذ احملكمة اجراءات حسب احكام 
ــررة باجراءات  ــون وتبليغ االطراف املتض هذا القان
ــون على مصنفات  ــرى أحكام القان احملكمة وتس
ــر وتعرض  ــني العراقيني واالجانب التي تنش املؤلف
ــي جمهورية  العراق وكذلك املصنفات  الول مرة ف
ــر وتعرض  ــني العراقني او االجانب التي تنش املؤلف
ــمل حماية حق  ــي وتش ــد اجنب ــي بل ــرة ف ألول م
ــكام القانون االجانب  ــوق اجملازة بأح املؤلف واحلق
ــخاص طبيعية او معنوية اليقل  ــواء كانوا اش س

عما مينح للمواطنني العراقيني.

تعديل قانون محاية حق املؤلف  إضاءات قانونية

الجزء الثانيالحقوقي ماجد الحسناوي

ــان؟ ، كانت اإلجابة في    ملاذا يعيش اإلنس
ــى : «وما  ــث قال تعال ــرمي ، حي ــرآن الك الق
خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون»، والعبادة 
ــكر هللا على ما وهب هذا اإلنسان  هي الش
ــده بقوةٍ  ــتبدل ضعف جس من نعم ، واس
ــل ، جعلته  ــن العق ــتمدة م ــةٍ مس خارق
يتغلب على مصاعب هذا الكون ، يتغلب 
على غيره من كائنات مهما كانت شدتها 
ــى الطبيعة باحلد من  ــا ، يتغلب عل وقوته
ــان  ــه وعلى محيطه . اإلنس أضرارها علي
ــب أرضاُ ، ويحمي  خلق ليحب ، يعمر باحل
ــان ليصنع هذا الوطن  وطنا ، يعيش اإلنس
ــيئا فشيئا ، ليحب بقلبٍ صافٍ ،  يبنيه ش
ــره ليحيا بسالم ، ويترك  يزرع احلب وينش
أخيه اإلنسان بسالم ، اإلنسان هو الرجل 
ــى جنب ، يكمالن بعضهما  واملرأة جنباً إل
في احلب والبناء واحلياة ، هما سويةً كاليد 
واليد األخرى ، ال غنى ألحدهما عن اآلخر ، 
اإلنسان خلق ليصنع اخلير في هذه احلياة ، 
ويترك اخلير بعد مماته ملن خلفه بعده ليترك 
ــر وهكذا .  ــة متابعة عمله للخي له مهم
ــان في زماننا ازداد غطرسةً وقسوة  اإلنس
ــة كرهٍ وحقد  ــول قلبه النابض ملضخ ، وحت
تسري في أوصاله فيتصرف على أساسها 
، ليعيث في األرض فساداً وخرابا ، يبطش 
ــعل الفنت هنا  ــر ويحرق ، ويش يقتل ويدم
ــتقوي الضعيف على  واحلروب هناك ، ويس
األضعف هروباً من بطش األقوى وطغيانه 
ــداً بأنه اخمللوق األوحد على األرض ،  ، معتق
ليعطي لنفسه احلق بإصدار أحكام على 
ــلط  ــوت حتى وصل به التس ــن بامل اآلخري
لينصب نفسه إلهاً ، يدخل من يشاء إلى 
ــفقته ، وما تبقى يلقي  فردوس عطفه وش
ــعير غضبه ومتلقه ، لبس رداء  بهم إلى س
ــر ونسي أو تناسى  األنانية ، وهمش البش
ــالف مذاهبهم  ــدٍ بأنهم على اخت عن عم
ــوةٌ له في  ــهم هم إخ ــم وأجناس وألوانه
ــان ليزرع  ــانية . يحيا اإلنس احلياة واإلنس
ــود بالنفع  ــة صاحلة ، تع ــن أخالقه نبتت م
ــه ، رؤوفا  ــه وعلى غيره من بني جنس علي
ــراً ، قوياً في احلق  بالضعيف ، متعاونا خي
ــن  ــاعر اآلخري ــرم مش ــر ، يحت ــي الش ال ف
ــي مواجهة  ــوراً ف ــم ، قوياً جس وأحالمه
ــان ،  ــل ، أيها اإلنس ــر والباط ــد والش احلق
تذكر بأن حياتك واحدة لن تتكرر ، ال تنتظر 
في حياتك موتاُ ألنه قادمٌ ال محالة ، ولكن 
ــأن حتيا حياتك بكل احلب ولتجعل  تذكر ب
ــا احلب حتى آخر حلظةٍ  منها حياةً يغمره
ــرق فيها  ــي واحدة لتش ــك ، فه في حيات
ــل منها  ــال جتع ــك ، ف ــمس بضيائ كالش

ظالماً دامساً كظلمة القبر.

ملاذا يعيش اإلنسان؟
الشيخ احمد جاسم الدبي

يتصف اإلمام علي (ع)  بصفات كثيرة 
ا تتوافر فيه  ا واحدً ــخصً نادرة أن جتد ش
تلك الصفات.فقد اختص بعبارة «كرم 
ا قط  ــد صنمً ــه» ألنه لم يعب اهللا وجه
ــم ينلها غيره  ــي حياته، وهذه ميزة ل ف
حيث كان اجلميع قبل اإلسالم يعبدون 
ــالم وهو  ــا أنه دخل اإلس ــام، كم األصن
غالم.وكان مولده في الكعبة املشرفة 
ــت اهللا احلرام، كذلك مقتله في بيت  بي
ــهر اهللا، وتلك  ــي ش ــوت اهللا وف ــن بي م
ــا غيره.وقد بني  ــظَ به ــم يح ــات ل صف
ــالم صفاته التي  اإلمام علي عليه الس
ال ميكن ألحد غيره أن تتواجد فيه، وقال 

ذلك شعرا:
محمد النبــي أخـي وصهـري

وحمزة سيد الشهداء عمي
وجعفر الذي ميسي ويضحي

يطير مع املالئكة أبن أمي
وبنت محمد سكني وعرسي
منوط حلمها بدمي وعظمي

وسبطا أحمد ابنـــاي منـــها 
فإيكم له سهم كــــسهم

سبقتكم إلى اإلسالم طـــراً
غالماً ما بـــلغت أوان حلمي

وصليت الصالة وكنت فـرداً
فمن ذا يــدعي يوماً كيوم

من صفات اإلمام علي أنه سيد البالغة، 
ــاد:  ــود العق ــاس محم ــه عب ــال عن وق
ــم الكالم في  ــو أبو عل ــام علي ه «اإلم
اإلسالم ألن املتكلمني أقاموا مذاهبهم 
ــه كما قال ابن أبي احلديد  على أساس
ــة». واإلمام علي  ــرح نهج البالغ في ش

ــس  ــو وأس ــم النح ــع عل ــن وض أول م
ــود الدؤلي. ــده وأخذ عنه أبو األس قواع

ــف أنه  ــود الدؤلي كي ــو األس ــر أب ويذك
ــام علي علم النحو قائالً:  أخذ عن اإلم
ــر املؤمنني علي  ــت يوماً على أمي «دخل
ــا مفكرا،  ــالم فرأيته مطرق عليه الس
ــر املؤمنني؟  ــا أمي ــم تفكر ي ــت في فقل
ــمعت ببلدكم حلنا، فأردت أن  فقال س
أضع كتابا في أصول العربية، ثم أتيته 
ــي صحيفة فيها:  ــام، فألقى إل بعد أي
بسم اهللا الرحمن الرحيم، الكالم كله 
اسم وفعل وحرف».فاالسم ما أنبأ عن 
ــن حركة  ــل ما أنبأ ع ــمى، والفع املس
ــن معنى  ــا أنبأ ع ــرف م ــمى، واحل املس
ــال تتبعه وزد  ــم وال فعل..وق ليس باس
فيه ما وقع لك.وأعلم أن األشياء ثالثة: 
ــيء ليس بظاهر وال  «ظاهر ومضمر وش
ــود الدؤلي أنه  مضمر». ويذكر أبو األس
ــياء وعرضها عليه، فكان من  جمع أش
ذلك حروف النصب قائالً: «ذكرت فيها 
ــم أذكر  ــل، وكأن، ول ــت، ولع إن، وأن، ولي
ــا؟ فقلت لم  ــال: لم تركته ــن». فق لك
ــى هي منها  ــبها منها، فقال: بل أحس
ــهد معاوية بن أبي  فزدها فيها. وقد ش
ــي صفني،  ــذي حاربه ف ــفيان وهو ال س
ــل علي: «ذهب  ــا علم بقت فقال عندم
ــي طالب».  ــم مبوت ابن أب ــه والعل الفق
ــو البرهان اجللي  ــج البالغة فه أما نه
ــعة علمه  ــى بالغته وس ــاهد عل الش
وأدبه وقوة بيانه، وهو الكتاب الذي يعد 

منبعا لعلم اللغة والكالم.
ــرب األمثال عند  ــجاعته مض كانت ش
ــي احلروب  ــه ف ــد صوالت ــرب، وتؤك الع
ــذي اليهزم.فقد بارز  ــجاع ال ــه الش بأن
ــة الذين  ــرب اجلاهلي ــجعان ع كبار ش
ــالم فانتصر عليهم. لم يعتنقوا اإلس

ــجاعته  وتبرهن حادثة اخلندق على ش
وقوة بأسه وعد حينها أشجع فرسان 
ــلمون  العرب قاطبة.فعندما علم املس
بأن الكفار يخططون حملاصرة املسلمني 
ــم جميعاً، قاموا بحفر  والقضاء عليه
ــداء ويحيل  ــم من األع ــدق يحميه خن
ــداء الذين كان  ــلمني وبني األع بني املس
ــان العرب وهو  يقودهم أحد أقوى فرس
ــري وكان يعد  ــد ود العام ــرو بن عب عم
ــرة آالف فارس.كانت املفاجأة غير  لعش
ــن عمرو  ــلمني، فقد متك ــارة للمس س
ــه، وطلب  بن ود من عبور اخلندق بفرس
ــلمني من يبرز ملقاتلته قبل أن  من املس
يهجم عليهم.فخاف اجلميع والتصق 
ــر بينهم  ــض، وعم الذع بعضهم ببع
ــم عليهم،  ــوت يخي ــبح امل واصبح ش
ــد الفرائص  ــمه ترتع ــرد ذكر اس فمج
ــاهدونه  ــف وهم يش ــوف، فكي من اخل
وجها لوجه.وفي هذه اللحظة احلرجة 
ــل الصالة  ــه أفض ــول علي ــف الرس وق
ــال:  ــلمني قائ ــا املس ــالم مخاطب والس
ــواء  ــن له اجلنة س ــه وأضم ــن يبرز ل م
ــه أحد. ــهد فلم يجب ــر أواستش انتص

ــابا  ــف اإلمام علي وكان حينها ش فوق
ــول اهللا،  ــرز له يا رس ــال أنا أب ــا وق يافع
ــنه. ــي باجللوس لصغر س ــره النب فأم

ــي (ص) ثانية فوقف اإلمام  ثم قال النب
ــي املرة  ــه باجللوس.وف ــار إلي علي وأش
ــمح له مببارزة عمرو بن عبد  الثالثة س
ــرز اإلميان  ــهورة «ب ــال قولته املش ود وق
ــجال  ــرك كله» وبعد س ــه إلى الش كل
ــر اإلمام علي وقتل  بني اخلصمني انتص
ــلمني  ــوه املس ــت وج ــه، فتهلل خصم
فرحا، وارتفع التكبير بينهم وأخذ كل 
ــمة  ــد يعانق اآلخر والفرحة مرتس واح

على محياهم.

صفات اإلمام عيل وتساحمه
د. منصور سرحان
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احلمد هللا الذي هدانا حلمده وجعلنا من أهله، 
ــاكرين وليجزينا  ــن الش ــانه م لنكون الحس
ــد هللا الذي  ــنني، واحلم ــى ذلك جزاء احملس عل
ــبلنا في  ــه واختصنا مبلته، وس «حبانا بدين
ــلكها مبنه إلى ؤضوانه  سبل احسانه، لنس
ــداً يتقبله منا، ويرضى به هنا.واحلمد هللا  حم
ــهر رمضان  ــبل ش ــذي جعل من تلك الس ال
شهر الصيام، وشهر اإلسالم، وشهر الطهور، 
ــائر  ــان فضليته على س ــام، فآب ــهر القي وش
ــات املوفورة،  ــل له من احلرم ــهور مبا جع الش
ــهورة. فحرم فيه ما أحل في  والفضائل املش
ــارب  غيره أعظاما، وحجر فيه املطاعم واملش
ــه وقتاً بينا، ال يجيز جل وعز  إكراماً، وجعل ل
ــل أن يؤخر عنه.اللهم  أن يقدم قبله، وال يقب
ــه، وألهمنا  ــه وصحب ــد وآل ــل على محم ص
ــالل حرمته، والتحفظ مما  معرفة فضله وإج
حظرت فيه، وأعنا على صيامه بكف اجلوارح 
عن معاصيك، واستعمالها فيه مبا يرضيك، 
حتى ال تصغى بأسماعنا إلى لغو، وال تسرع 
بأبصارنا إلى لهو، وحتى ال نبسط أيدينا إلى 

ــى محجور،  ــو بأقدامنا إل ــور وال نخط محظ
وحتى ال تعي بطوننا إال ما أحللت، وال تنطق 
ــت، وال تتكلف اال ما يدنى  ــنتنا اال مبا قل ألس
ــى من  ــذي يق ــى اال ال ــك وال نتعاط ــن ثواب م
عقابك.اللهم صل على محمد وآله وصحبه 
ــى مواقيت الصلوات اخلمس  ، وقفنا فيه عل
بحدودها التي حددت، وفروضها التي فرضت 
ــا التي  ــت ، واوقاته ــي وظف ــا الت ، ووظائفه
ــة املصيبني ملنازلها  وقت، وانزلها فيها منزل
ــني الركانها ، املؤدين لها في اوقاتها  ، احلافظ
ــي ركوعها  ــولك ف ــنة عبدك ورس ــى س ، عل
وسجودها وجميع فواصلها على أمت الطهور 
ــبغه ، وابني اخلشوع وابلغه.ووقفنا فيه  واس
ــل ارحامنا بالبر والصلة ، وان نتعاهد  الن نص
ــة ، وان نخلص  ــال والعطي ــا باالفض جيرانن
ــات ، وان نطهرها باخراج  ــن التبع ــا م اموالن
ــن هاجرنا ، وأن ننصف  ــوات.وان نراجع م الزك

من ظلمنا ، وان نسالم من عادانا ، حاشا من 
ــدو الذي ال نواليه ،  ــودي فيك ولك فأنه الع ع
ــألك  ــذي ال نصافيه.اللهم اني اس واحلزب ال
ــن تعبد لك فيه  ــهر ، وبحق م بحق هذا الش
ــن ملك قريته،  ــن ابتدائه الى وقت فنائه م م
ــلته او عبد صالح اختصصته ان  أو نبي ارس
ــه ، واهلنا  ــد واله وصحب ــى على محم تصل
فيها ملا وعدت من كرامته ، واوجب لنا فيه ما 
ــل املبالغة في طاعتك ، واجعلنا  اوجبت اله
في نظم من استحق الرفيق االعلى برحمتك 

يا ارحم الراحمني.
(*) اإلمام زين العابدين هو علي بن احلسني بن 
ــي اهللا عنهم، كان ما  علي بن ابي طالب رض
بدأ عظيماً في عصره فسموه (زين العابدين) 
ــجاد) ولد في  ــموه (الس ــجوده س ولكثرة س
ــرة وتوفى في  ــنة ٣٨ للهج املدينة املنورة س

سنة ٩٥ للهجرة ودفن في البقيع.

إذا حل شهر رمضان الكريم
دعاء اإلمام عيل بن احلسني بن عيل بن ايب طالب رضوان اهللا عليهم(*)

اسالميات

سعد شامخ الحسن  
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ستار الجودة 
ــون  يحصد لقب أفضل  محمد ملي
ــام ٢٠٢١   ــكيلي في العالم  لع تش
ــي «دورة احلياة  من خالل عمله الفن
ــات التي  ــات اللوح ــني مئ ــن ب « فم
ــم  ــة كاس  العال ــاركت  ببطول ش
ــابقة افضل العرب  للمبدعني (مس
ــم)،  اختيرت لوحة الفنان  في العال
ــكيلي العراقي محمد مليون  التش
ــري لعام ٢٠٢١.  كافضل عمل تعبي
ــرة جدلية  ــن خاللها  فك ــد م جسّ
ــي مير  ــالث الت ــات الث ــم الظلم عال
ــوالدة ،ذكرت  ــل ال ــن قب ــا  الكائ به
ــن ما قيل  ــرمي  «وأحس ــرآن  الك بالق
ــة البطن  ــيرها أنها ظلم ــي تفس ف
ــيمة».   ــة الرحم وظلمة املش وظلم
ــه  ــم يألف ــازي ل ــال مج ــذا انتق وه
ــي وال العربي اال  ــكيلي العراق التش
ــن الغربي  ــاه في الف ــدر ، وجدن ما ن

ــكل اجنلو  ــة اخلليقة «ملاي عبر لوح
«الذي عهدناه نحات عاملي اكثر من 
ــد  التشكيلي العراقي  رسام .جس
ــر اللون  ــون التكاثر عب ــد ملي محم
والفكرة  واختيار شخصية احلصان 
ــوة واأللفة،على  ــز الق والفرس كرم

القدم  ــذ  ،فمن البصرية  ــطوح  الس
ا الفنان  يتساءل اإلنسان  ،وخصوصً
الذي يشتغل بدائرة الوعي واملعرفة 
ــه الكثير من  ــل في راس الذي يحم
ــئلة حتتاج الى اجابات ، لذلك  األس
ــوض بطبيعته عن اجملهول  جنده يخ

ــك  ــن تفكي ــث ع ــغل بالبح وينش
ــدات غير  ــفرات ودحض املعتق الش
ــاس كل ثقافة  ــة ، وفي أس العلمي
تقريبًا هناك مجموعة مميزة يفكرون 
ــدون هذا  ــم و يجس ــط به ــا يحي مب
ــطوح البصرية  ــر على الس التفكي
ــدوا في  ــة ، ويب ــات الفكري او الكتاب
القراءة النقدية للوحة (دورة احلياة) 
ــكيلي صاحب العمل  ادخلنا التش
ــفية تاخذنا في سبر  بدراسة فلس
ــرتها  ــف فس ــة وكي ــوار  اخلليق اغ
ــماوية وكيف استطاع  االديان الس
التشكيلي ان يختزل  فكرة التشابه 
ــماوية الثالثة (  ــات  الس ــني الديان ب
ــال للخوض فيه  بحث طويل ال مج
ــذه االفكار  التي  ــن اين جاء به )  وم
ــي ديانات  ــدس ف ــص مق ــابه ن تش
اخرى (أثمروا واكثروا واملؤوا األرض) 
ــبقه النحات الكبير مايكل  لقد س

اجنلوا  بلوحة اخلليقة كما أسلفنا 
ــم املرويات  ــن بعال ــط الف ــذي رب ال
ــد  ــكيلي محم ــفة ، التش والفلس
ــفيًا ومدى بعيد  يحمل حسا فلس
ــدرة عالية  في ربط الفن  بالرؤية وق
ــة ،تعد هذه اللوحة  باالفكار اجلدلي
واحدة من اجمل االعمال الفنية في 
جغرافية اعمال الفنان التشكيلي 
ــة اعماله،  ــا على مجموع ، اطلعن
ــك اللوحة  ــرا  عند تل ــا كثي توقفن
ــة اراد ان  ــالة خفي كونها حتمل رس
ــم عن  ــا العال ــن خالله ــي م يحاك
اخلليقة واملراحل التي متر بها بالغة 
ــتخدم األلوان  ــف اس ــون ،  وكي الل
ــي الرحم  ــر واالحمر ف احلارة االصف
واملشيمة ، واستخدم اللون اخلضر 
الهادئ للحياة  القصيرة.كلَّ اإلبداع 
الهائل املتجليّ في هذه اللوحة لم 
يكن إال جزءاً من عبقرية انسان فنان 

تشكيلي عرفناه عن بعد وعن كثب 
ــن املواهب وكاريزما  ميتلك العديد م
ــئ ومثلي الكثير   ــزة ، ولم اتفاج ممي
ــح محمد مليون  كأفضل  بان يرش
ــي العالم  ــكيلي عربي ف ــان تش فن
ــتحق وبامتياز في  ــام ٢٠٢١ ، يس لع

ــري.  ابدع  ــن التعبي ــاص الف إختص
ــة «دورة احلياة « بطول  في بناء لوح
ــم, عرض ٨٠ سم.وفي توزيع  ١٠٠ س
ــتخدام   واس ــة   اللوني ــاحات  املس
ــداع االكبر  ــك ،واالب ــوان االكريلي أل

جتلى بالفكرة .

دورة احلياة "أفضل  عمل تشكييل عريب يف العالـم"

الداخلية ترد عىل «                      »

اىل / وزارة النقل / ادارة 
النقل اخلاص

للمرة الثانية 
امام دائرة تقاعد بابل / 

انقذوا هذا املواطن

ــم الرصد  ــات واالعالم / قس ــرة العالق ــة / دائ ردت وزارة الداخلي
ــرته جريدتنا  بكتابها املرقم ٣٩٦١ في ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١ على مانش
ــخ ٥ / ٤ / ٢٠٢١ بخصوص  ــم ( ٣٦١٩)  الصادر بتاري ــا املرق بعدده
ــم الفرطوسي  نقل نفوس املواطن كاظم العيبي محمد جاس
ــة بغداد  ــى محافظ ــان ال ــن محافظة ميس ــه م ــراد عائلت واف
ــي نقل قيود االحوال  ــعار املواطن اعاله بالتريث ف وابلغتنا باش
ــوال املدنية واجلوازات واالقامة بني  ــة في دوائر مديرية االح املدني
احملافظات وبني االقضية والنواحي ضمن احملافظة الواحدة والى 

اشعار اخر.

ــيارات الكيا املنطلقة من  ــائقي س يقول مواطنون ان بعض س
ــكلة  ــاه منطقة العالوي يواجهون مش ــرآب باب املعظم باجت م
ــار رغم قصر  ــى (١٠٠٠) الف دين ــي وصلت ال ــاع األجرة الت ارتف
ــدون وزارة النقل وخاصة ادارة النقل اخلاص  املسافة وهم يناش
ــدم مراعاتهم لظروف  ــعهم وع ــؤالء ووضع حد جلش ــة ه ملراقب

الناس املعيشية.

  كنا قد نشرنا في عددنا املرقم (٣٦٣٢) في ٢٢ / ٤ / ٢٠٢١  رسالة 
ــعد جواد عبد) والذي احيل السباب  ــتغاثة من املواطن ( س اس
ــة الى التقاعد اثر جلطة دماغية ومت ترويج معاملة لهذا  صحي
الغرض فأخبروه انه بعد مرور شهر ويراجع دائرة التقاعد العامة 
ــة اخبروه مبراجعة دائرة  ــي بغداد وعندما راجع التقاعد العام ف
ــح الحقا بان  ــل زودوه برقم وتاريخ ثم اتض ــد بابل وبالفع تقاع
ــنوات  ــة غير موجودة وقد مضى على هذه احلال ثالث س املعامل
ــه خدمة ثم قام  ــة التوجد لدي ــن دون راتب بحج ــهر م و (٦) اش
ــه التوجد لديه معاملة  ــة مع التقرير فقالوا له ان بجمع اخلدم
ــن عرض عليه دفع مبلغ  ــالته ان هناك م ويؤكد املواطن في رس
ــه الميلك اي مبلغ ألن  ــة من خارج الدائرة لكن ــية املعامل لتمش
وضعه املعيشي صعب جدا وهو يناشد االخوة في دائرة تقاعد 
ــية معاملته .. ( البينة اجلديدة) تناشد  بابل للوقوف معه ومتش
ــن وايجاد حلول لها  ــه األمر مبتابعة قضية هذا املواط من يعني

واهللا اليضيع اجر العاملني في خدمة الناس.

كريم اخلطاط : (املحيبس)لعبة هتدف اىل  اضفاء روح 
املرح والتآلف والوحدة واالنسجام

NO.3639.MON.3.MAY.2021العدد (٣٦٣٩) االثنين  ٣ / ٥ / ٢٠٢١ 

لعبة (اِّـحيبس) الرمضانية الرتاثية تعتمد الفن والفراسة والذكاء

ــر من املوروثات  ــة احمليبس التي تعتب ــارك باللعبة التراثي ــهر رمضان املب ــي عن اجملتمعات االخرى  في ش ــع العراق ــز اجملتم يتمي
ــهر  ــيه باعثة للمتعة واملرح ، اذ تعد من اش االجتماعية القدمية ، احملببة للمجتمع العراقي  لكن ذلك لم مينع ان تكون  اماس
ــة وقوة املالحظة   وقراءة تفاصيل  ــة اجلماعية التي متارس بعد الفطور  حيث تعتمد على الفطنة والفراس ــاب الرمضاني االلع

الوجه وحركة العينني وقوة احلدس من قبل رؤساء الفرق املتسابقة.

البينة الجديدة / محمد الفوادي
كرمي اخلطاط رئيس فريق الشعلة  احلائز 
ــة اللجنة األوملبية  العراقية  على بطول
للسنوات ٢٠٠١ و٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ _  و٢٠١٧  
ــهر  ــد لعبة احمليبس من اش ــول:  تع يق
والتراثية   الشعبية  الرمضانية  االلعاب 
ــتها  ــاد العراقيون على ممارس ــي اعت الت
ــهر رمضان املبارك وخاصة  خالل ايام ش
ــاعات  ــتمر الى س ــور و تس ــد  الفط بع
ــا تصل الى وقت  ــرة من الليل  ورمب متأخ
ــة اصيلة  ــة عراقي ــا لعب ــحور انه الس
ــة لدى  تعتمد على قوة احلدس والفراس
الالعبني وقدرتهم على اكتشاف حامل 
ــض الالعبني   ــل ان بع ــس / اخلامت  ب احملب
ــة في اكتشاف اليد التي  ميتلك الفراس
ــرة واحدة في  ــامت من خالل نظ حتمل اخل
ــرزه من بني  ــخص وف ــه وعيني الش وج
ــه.* فيما  ــن زمالئ ــر من م ــدد الكبي الع
ــان رئيس فريق  ــب علي عدن يقول الالع
االعظمية  احلائزعلى بطولةالعراق عام 
ــة  ــة عراقيةاصيل ــس لعب ٢٠١٤ : احملبي
ــة لدى  تعتمد على قوة احلدس والفراس
ــاف حامل  الالعبني وقدرتهم  في اكتش
ــو احد الطقوس التي يتميز  احملبس ، وه
ــن بقية  ــارك ع ــان املب ــهر رمض بها ش
ــهور ملا تهدف اليه هذه اللعبة من  الش
ــجام  ــاء روح املرح والتألف واالنس اضف

ــر  اواص ــة  وتقوي ــة  احملب ــور  ومد.جس
ــل العراق هو  ــانية ولع ــات االنس العالق
الوحيد الذي يتميز عن غيره في ممارسة 
ــواه من  ــذا الطقس الرمضاني عن س ه
البلدان العربية  االخى.* الال عب هاشم 

ــالء احلائز على  ــق كرب ــي رئيس فري عوف
ــة االوملبية عام ١٩٩٩م _  بطولة اللجن
ــراق ٢٠٠٦م : يقول كنا من  ــة الع وبطول
ــابقاتها  ــي تخوض مس ــرق الت ابرز الف

ــداد وطاملا اجرينا  ــع فرق العاصمة بغ م
ــي اقضية  ــية  مع فرق ف ــاراة تنافس مب
ــات اجملاورة لنا  ونواحي كربالء وااحملافض
ــة والديوانية،  ــف واحلل ــل فريق النج مث
ــة طيبة من  ــع نخب ــا كان يجم وفريقن

شرائح  اجملتمع الكربالئي وقال انها ايام 
الميكن  ان متحوها الذاكرة انها مفردات 
ــجام   ــة احلقة واالنس ــا بالصداق تذكرن
ــه قال الالعب املثابر  واحملبة.*  ومن جانب

ــراق(  قناة  ــاوي بطل الع ــد الصبيح فه
ــة ٢٠١٨م:  ان مامييز  ــوان)  الفضائي الدي
ــس الفريق  ــدرة رئي ــة هوة ق ــذه اللعب ه
ــخاص العظام  ــرز االش ــوم بف ــذي يق ال
ــدي  ــا االي ــد به ــم) ويقص ــع (  عظ جم

يحتمل وجود اخلامت فيها ، بل ان البعض 
ــحرية  من هؤالء من ميتلك الفطنة الس
ــاع  يق ــا  ــن خالله م ــتطيع  يس ــي  الت
ــخص الذي يحمل اخلامت في دوامة  الش

ــكوك  ــر الذي يجلب الش ــاك  االم وارتب
نحوه وبالتالي اكتشافه ويشير الى ان: 
البعض يردد االغاني التراثية والشعبية 
ــم نوع من البهجة والسرور خالل  لرس
فترات اإلستراحة  والتي حتمل الطرائف 

ــي  ف ــهم  لتس ــة  اخملتلف ــيح  والتواش
ــة على  ــة  من البهج ــة ممتع خلق حال
املسابقات.* الالعب ميثم الدبور  رئيس 
فريق النجف االشرف بطل فرق النجف 

ــح للفوز في البطولة : يستذكر  و مرش
ايام احمليبس وابطالها مثل  الراحل عبو 
ــي   ،  ــن النجف ــنبلي  و   ومحس د الس
ــادرئيس  ــيد رش ــي، وس ــادق احلويش ص
ــيد حسني   ــاعده س فريق الكوفة ومس

ــخصأ   ٠ كنا جنتمع كفريق يضم.٥٠ ش
مبختلف مهنهم ونذهب الى احملافظات 
ــل كربالء  _  ــف مث ــن النج ــة م القريب
ــني  ــزاور ب ــذا الت ــداد وه ــة  وبغ الديواني

ــارف  والتع ــة  املتع ــل  الج ــات  احملافظ
ــابقة من حلويات ( الزالبية  وكانت املس
ــان منها وفي  ــأكل الفريق والبقالوة) وي
ــر  ــع التكاليف على اخلاس ــا تق مدينتن
ــيئ اذ  ــوم فتغير وتطور كل ش ــا الي ، ام
يتسابق املشتركون في بطوالت احمليبس 
ــة االوملبية  ــل بطولة اللجن الكبرى مث
ــوات الفضائية  تكون  ــة او القن العراقي
ــغ مالية كبيرة  ــز ثمينة ومبال من جوائ
لللفائزون  الثالثة ٠ ونحن انشأنا روابط 
ــف وتعتمد  ــس داخل النج ــرق احمليب لف
ــذت جريدة  ــدة بيانات.وقد اخ على قاع
ــى عاتقها تغطية  (البينة  اجلديدة )عل
ــي قلب اجملتمع  ــذه اللعبة املتجذرة ف ه
ــابقات  ــالل  اقامة املس ــي من خ العراق
ــل  ــهر الفضي ــذا الش ــي ه ــرى ف الكب
ــي والعالم ال  ــرها للجمهور العراق ونش
ــارة هذا  ــوروث وعمق حض ــار هذا امل ظه
ــلم ابو  ــب مس ــرأ.*  الالع ــد ٠ واخي البل
ــالح الدين يقول:  ــل رئيس فريق ص عقي
ــاركة  ــى العاصمة بغداد واملش ــي ال نأت
ــوب الجل  ــط واجلن ــع اهلنا في الوس م
ــالة  تقوية االواصر االجتماعية وهي رس
ــى العالم نحن بلد     واحد  ذات اقدم  ال
حضارة على  وجة  املعمورة وغاياتنا هو 
التزاور واحياء هذا املوروث.* ومن رواد هذه 
ــهيل العمران  اللعبة الراحلون احلاج س

عيل عدنان : لعبة عراقية اصيلة تعتمد عىل قوة احلدس  والفراسة لدى الالعبني يف اكتشاف حامل (املحبس)

مسلم ابو عقيلهاشم عوَّـ

علي عدنانفهد الصبيحاويميثم الدبور

محمد مليون ستار الجودة

وا هذا الشارع يابلدية  بلطّ
مدينة الصدر

منذ اكثر من شهر تقريباً متت معاجلة تخسف في احد الشوارع 
الرئيسة في منطقة احلبيبية ببغداد ومتت عملية تسوية مكان 
ــف بالكونكريت ولكن مع األسف لم يتم اكساء مكان  التخس
ــفلت .. سكنة املنطقة  ــف وهو بطول (٣٠٠) متر باالس التخس
ــؤولني في دائرة  ــادة املس ــدون الس ــتخدمي الطريق يناش ومس
ــهيالً حلركة السير  بلدية الصدر الجراء الالزم ومعاجلة االمر تس

وخدمة املواطنني.

يف النقد التلفزيوين.. مشاهدات املسلسل العراقي (اهلروب)
نهار حسب اهللا

ــالء الفارس إخراج  ــل (الهروب) تأليف ع مسلس
ــادي، مقداد عبد  ــد زنكنه وبطولة مهند ه امج
الرضا، إيناس طالب، سامي قفطان، سمر محمد 
ــل  ــوم الدراما العراقية.. املسلس ــة من جن ونخب
ــكان  مقتبس من أحداث حقيقية مرت على س
ــا التنظيم  ــيطر عليه ــل التي س ــة املوص مدين
ــي (داعش)..بداية أبارك لفريق العمل هذا  اإلرهاب
ــكر لهم جهودهم النبيلة  اجلهد اإلبداعي واش
ــاهدتي  ــا العراقية . بعد مش ــة الدرام في خدم
ــجل بعض  ــل.. أود ان أس ــن العم ــة م ل١١ حلق

ــاهد  ــي مش ــة بوصف ــات املتواضع املالحظ
عراقي، مهتم بالعمل وأفكاره وانتمي ملا 

ــل الذهاب إليه من خالل  أراد فريق العم
ــم املتطرف  ــات التنظي ــف ممارس كش
ــن  ــة العفنة..ولك ــلوكياته الدموي وس
لدي بعض املالحظات أمتنى ان يتقبلها 

صناع العمل، أخلصها بالنقاط أدناه:
ــل في بيئة املوصل مركز محافظة  ١. العم

نينوى في حني جميع الشخصيات ال تتحدث 
ــتندت احلوارات الى  ــة املوصلية، وامنا اس اللهج

اللهجة البغدادية واجلنوبية.. 
ــيحيني من  ــر املس ــة تهجي ــتعراض كارث ٢. اس
ــاهد عابرة.. في  ــريع ومبش ــل على نحو س املوص
ــني عمل داعش على فرض اجلزية، او االنضمام  ح

الى االسالم او املوت.. 
ــانية  ــل على الكارثة اإلنس ٣. لم يركز املسلس
التي عصفت بااليزيديني، وتناولها وكأنها حدث 
ــاه ومعاجلة  ــتحق انتب ــني كان تس ــي ح ــر ف عاب

درامية اكبر.. 

ــول مدمن  ــع املؤلف حينما ح ــق م ــم.. اتف ٤. نع
ــة (نوفل)  ــي تنظيم الدول ــى امير ف ــدرات ال مخ
ــول تنظيم داعش الى  ولكني اختلف مع ان يح
ــك ان داعش تنظيم  ــني عاديني، ذل ــرد مجرم مج
ــة  ــة ظالمي ــلبية تدميري ــة س ــن بثقاف يتحص
ــتطاع  ــك الثقافة اس ــن خالل تل ــة.. وم متطرف
اقناع آالف الشباب حول العالم باالنضمام الى 

التنظيم.. 
٥. حسب علمي والني من اصول موصلية، اعرف 

ــش  ــداً ان داع ــتخدم جي يس ال 
ــتخدم  ــوار، وإمنا يس ــلوب احل ــتائم في اس الش

اسلوباً خاصاً يشبه مزج السم بالعسل..
ــص الديني  ــي الى الن ــتند اخلطاب الداعش يس

وتوظيفه ملا يخدم مصلحة القتلة.. 
ــدم داعش  ــك، عندما يق ــيط على ذل ومبثال بس
ــن، أو تطبيق  ــارق، او جلد مدخ ــى قطع يد س عل
ــرعية  ــتناد الى احملكمة الش حكم معني، باالس

ــو يحاول اقناع  ــبة فه ــا يعرف بديوان احلس او م
الضحية باسلوب ال يحتاج الى الشتائم، نصه 
ــد فيك، لتطبيق شرع  (نحن نقطع اجلزء الفاس
ــدك، واهللا غفور رحيم، اما ان  اهللا، وتطهير جس
ــيقطع رأسك في ساحة  رفضت او قاومت، فس
ــق العدالة  ــد من تطبي ــك تقف بالض ــة الن عام

السماوية التي منثلها) 
ــاهد تعذيب، في أماكن  ٦. اظهر املسلسل مش
ــاحبات  ــدو وكأنها حتت االرض، حتتوي على س تب

عمالقة كما في االفالم االجنبية.. 
ــودة في املوصل ، ذلك  ــذه البيئة لم تكن موج ه
ــيطر على  ان داعش احتل املدينة كاملة، وس
ــات احلكومية فيها، واتخذ  اهم املؤسس
ــبة اهم املواقع فيها.. وكان  ديوان احلس
التعذيب واجللد والقتل، مشاهد تصور 
ــا كان يبث  ــب م ــوارع، بحس ــي الش ف
ــة للترهيب  ــع فيدوي ــش من مقاط داع

والدعاية. 
ــمي عملياته باالنتحارية  ٧. داعش.. ال يس
ــهد..  ــل في اكثر من مش ــا ذكر املسلس كم
ــهاديني  ــة االستش ــى كتيب ــتند ال ــه يس إال ان
ــز االنتحاريني مبوجب  ــي جته ــيني الت واالنغماس
ــني  ــداد االنتحاري ــبب اع ــوائية بس ــة عش قرع
ــلبية التي تستوطن  املتزايدة جراء الثقافة الس

في عقول عناصرهم. 
ــة احللقة ١١ اي عنصر  ــم يظهر العمل لغاي ٨. ل
ــوف التنظيم االرهابي،  ــي او اجنبي في صف عرب
ــخصية  ــائق اظهر ش ــهد املهرب والس إال مبش
ــهد مختزل جداً..  فهل اراد املؤلف  سورية، مبش

ان يجعل من داعش صناعة موصلية خالصة؟

ــالة بعثتها الى  ــة البصرة في رس ــة ( ام صالح) من محافظ ــول املواطن تق
ــيد وزير الداخلية عثمان الغامني احملترم بااليعاز  ــد الس جريدتنا بأنها تناش
ــماوة بغية نقل والدها الشرطي (  ــرطة محافظة املثنى / الس الى قيادة ش
ــى مكتب مكافحة  ــوب حاليا ال ــن عاجل حومي الظاملي) املنس صالح حس
ــرطة البصرة وذلك الجل  ــنوات طويلة الى ش ــرام قضاء الوركاء منذ س اج
ــا مريضة وفقيرة وتأمل خيراً باملواقف  ــون قريبا منها لرعايتها كونه ان يك

االنسانية للسيد وزير الداخلية .

مناشدة انسانية امام انظار 
وزير الداخلية

لم نرَ الزراعةَ زراعةً كي نقول عنها او نقول الزراعة نفط ال ينضب 
ــمى بالد الرافدين او ما بني النهرين إشارة  .بلدٌ كالعراقٍ كان يس
ــة والفرات الذين ميران خالل االراضي العراقية من  إلى نهري دجل
الشمال ليلتقيا في جنوب العراق ليكونا موردا مائيا قل نظيره 
ــواد لكثرة الزراعة وخلصوبة ارضه. فيُطلق عليه بذلك ارض الس
ــاج التمور املتنوعة والعراق  ــراق الذي كان االول عامليا في إنت الع
الذي كان يصدر احلنطة املتميزة لبريطانيا وبعض الدول االوربية.
ــية، وكونه  ــا انه مؤهل لزراعة كافة أنواع احملاصيل األساس كم
ــه ليكون  ــبل وعبّد الطرق هيأ نفس بهذه املواصفات مهد الس
بوتقة لالنتاج فالزراعة فرضت عليه ثروة حيوانية كبيرة متميزة 
ــمكية والتي جعلت من العراق موردا جيدا  باإلضافة للثروة الس
ــا صناعتها فبلدٌ  ــروات أُحلقت به ــذه الث ــا عربيا واقليما وه له
ــر الزيوت وإنتاج  ــع تختص بالزراعة مثل تكري ــي اقام مصان زراع
ــتقاتها والعصائر…الخ ، وبلدٌ كالعراق  الرز والتمور السكر ومش
ــع تختص باجلانب  ــاء مصان ــروات حيوانية عمد الى انش فيه ث
ــوت حيوانية والبان وغيرها.اليوم  ــي من أغذية معلبة وزي احليوان
ــتورد نهم الزراعة فيه حتتضر  العراق حتول من مورد جيد إلى مس
ــتورد ابسط األغذية الزراعية  بكل جوانبها فاضحى العراق يس
ــتوردها من دول ال تقاس وال تقارن بالعراق من  ــتقاتها ويس ومش
ــراق الذي كان يصدر  ــث التأريخ واإلمكانات الطبيعية، فالع حي
ــتيراد من كثير  ــى اليوم يلتضى باالس الرز بأنواعه املتميزة أمس
ــراق وبأثمان  ــتوردهما الع ــعير يس من الدول حتى احلنطة والش
ــعواء وخطة  ــة ش ــد العراق سياس ــت ض ــد مورس ــة فق باهظ
ــراق بكالليبها بعد  ــكت اقتصاد الع إقتصادية محكمة فأمس
ــال اجلانب احليواني  ــفت أنياب اخليانة.ان هذا التدهورط أن كش
ــروة احليوانية العراقية مرة  ــتهداف الث فبني فترة واخرى يتم اس
ــزا ومرة اخرى  ــميات عدة مثل االنفلون ــتهداف الدجاج مبس اس
ــرى نفوق  ــا ومرة اخ ــة وغيره ــى نزيفي ــار بحم ــتهدف االبق تس
ــماك (واحلبل على اجلرار).حري باحلكومة العراقية ان تدعم  االس
ــي لم يحصل  ــراق املائية الت ــتحصال حصص الع ــة باس الزراع
ــمدة واملعدات  العراق اال على نصفها وأحيانا ربعها،وتوفير األس
الزراعية ودعم املنتجات سوقيا بخفض الضرائب عليه وفرضها 
ــتنتعش  ــرة س بقيمة أكبر على املنتج اخلارجي وبالتالي مباش
ــل ألبناء القرى  ــتوفر فرص عم ــروة احليوانية والتي بدورها س الث
واألرياف العاطلني عن العمل الذين بدأوا بالهجرة من الريف الى 

املدينة(هجرة عكسية).

احمد البياتي

الزراعة نفط دائم 
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة/١٠١ /٢٠٢١ 

التاريخ/٢٩ /٤ /٢٠٢١
أعــــــــــــــــــــالن 

ــعد ناصر)  ــوت العائد للمدينه (ابتغاء اس ــة و الدبية الواقع َّـ الك ــل ٧/٢ م ٣٨ الرميل ــة تنفيذ الكوت العقار التسلس ــع مديري تبي
ــامي نوري)البالغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل  اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (علي س
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس مدة (٣٠يوم ) تبدأ من اليوم التالي للنش

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :-  كوت/ حي ــ الحكيم ــ قرب الحولي اِّـرقم ٢ /٧ م ٣٨ الرملية والدبية الواقع َّـ الكوت

٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة
٣-حدوده واوصافه : ارض خالية ممن الشواغل

٤-مشتمالته :- 
٥-درجة العمران : 

٧- مساحتة :- ٩سهم من اصل ١٤٤سهم
٨- الشاغل :

٩- القمية اِّـقدرة : ١٧,٠٠٠,٠٠٠ سبعة عشر مليون دينار عراقي الغري

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |٦٠٦ |٢٠٢١
التاريخ/٢٠٢١/٤/٢٩

أعــــــــــــــــــــالن 
ــاكر) اِّـحجوز  ــل ٧٥/٢م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ ألكوت العائدة اُّـ للمدين(احمد برهان ش تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقارالتسلس
ــذه اِّـديرية خالل مدة  ــراء مراجعة ه ــاد كريم) البالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش ــاء طلب الدائنه (علي عن لق
ــية  ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس ــدأ من اليوم التالي للنش ــوم ) تب (٣٠ي

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات:ـ
١-موقعة ورقمه :- يقع العقار قرب سيطرة كوت ـ بغداد اِّـرقم  ٧٥/٢ م٣٧ ام هليل الواقع َّـ الكوت

٢-جنسه ونوعه :  ارض زراعية تسقى بالواسطة 
٣-حدوده واوصافه  : تقع َّـ الكوت / قرب سيطرة كوت ـ بغداد / من جهة اليسار

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحتة: ١٠٠٠سهم

٦-درجة العمران:- 
٧- الشاغل :-  

٨- القيمة اِّـقدرة : ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ستة عشر مليون دينار عراقي ال غري

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٠٨/١٠٧٥
التاريخ : ٢٠٢١/٥/٢

اُّـ / اِّـنفذ عليه / عبد مناف حسني محمد
لقد تحقق لهذه اِّـديرية من جهه مختصة بكتاب مركز شرطة الشهداء بالعدد ٤٣٩٣ َّـ ٢٠٢١/٤/٢٨ 
ــه وليس لك  ــك مجهول محل االقام ــدد ٤٩َّـ ٢٠٢١/٤/٢٧ ان ــهداء بالع ــار منطقة الش ــعار اِّـخت و اش
ــن قانون التنفيذ تقرر  ــتناداً للمادة (٢٧) م ــم او مؤقت اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس ــن دائ موط
ــوزة البالغة  ــيارة اِّـحج ــوت للتبليغ بالقيمة التقدرية للس ــور َّـ مديرية تنفيذ الك ــا بالحض ــك اعالن تبليغ
ــرة  ــر ِّـباش ــاً تبدأ من اليوم التالي للنش ــر يوم ــة عش ــني  دينار خالل خمس ــرة مالي (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عش
ــراءات التنفيذ الجربي  ــر هذه اِّـديرية باج ــة بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباش ــالت التنفيذي اِّـعام

وفق القانون.
منفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اوصاف اِّـحرر:
(دين)

متابعة / البينة اجلديدة
املنتجات  ــدري  ــة مص ــت جمعي أعلن
احليوانية، االحد، ان العراق جاء باملرتبة 
االولى باستيراد املنتجات احليوانية من 
ــن العام ٢٠٢١. ــا في الربع األول م تركي

ــدري تربية  ــة مص ــال رئيس جمعي وق
ــات احليوانية  ــة واملنتج ــاء املائي األحي
ــيزر في  ــدات س ــطنبول مج ــي اس ف
ــاد نيوز»،  ــان اطلعت عليه «االقتص بي
ــة األحياء  ــادرات تركيا من تربي ان «ص
ــة ارتفعت  ــة واملنتجات احليواني املائي
ــرة من  ــي الفت ــة ف ــبة ١٢٫٤٥باملئ بنس
ــذا العام  ــي إلى آذار من ه ــون الثان كان
ــن العام  ــها م ــرة نفس ــة بالفت مقارن
ــون  ملي  ٦٧٤ ــت  بلغ ــث  حي ــابق  الس
ــة  دوالر».وأضاف أن «القطاعات اخلمس
ــاع تربية األحياء املائية  األولى في قط
ــي كانت  ــة ، والت ــات احليواني واملنتج

ــم الصادرات إليها في الفترة من  معظ
كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) من 

ــمكية  العام ٢٠٢١ هي املنتجات الس
ــني دوالر، حلوم الدواجن١٣٥  بـ ٣٠٤ مالي

ــض ٨٤ مليون دوالر،  مليون دوالر ، والبي
ــب ومنتجات األلبان ٨٠٫٦ مليون  واحللي
ــي ٦٣ مليون  ــل الطبيع دوالر ، والعس
ــى أن «معظم  ــيزر إل ــار س دوالر». وأش
هذه الصادرات من قطاع تربية األحياء 
ــات احليوانية تتجه إلى  املائية واملنتج
ــون دوالر، تليه  ــة ٩٢ ملي ــراق بقيم الع
ــا ٣٩  ــون دوالر، وإيطالي ــيا ٥٧ ملي روس
ــون دوالر،  ــا ٢٩ ملي ــون دوالر، وأملاني ملي
وهولندا ٢٨ مليون دوالر على التوالي»، 
ــجل انخفاضا  الفتا الى ان «العراق س
كبيرا في االستيرادات لهذه املواد خالل 
ــة بنفس الفترة من  هذه الفترة مقارن
العام املاضي».ويستورد العراق معظم 
ــة واحليوانية من دول  منتجاته الزراعي
اجلوار وخاصة تركيا وإيران على الرغم 
من قيام وزارة الزراعة في االونة االخيرة 

بحظر استيراد بعض هذه املنتجات.

بغداد / البينة الجديدة
ــد  ــاالر عب ــدل س ــر الع ــش وزي ناق
ــر املالية علي عبد  ــتار، مع وزي الس
ــتحقات موظفي  االمير صرف مس
حديثا.وذكرت  ــني  املتعين ــود  العق
ــر العدل  ــان أن «وزي ــي بي ــوزارة ف ال
القاضي ساالر عبد الستار محمد، 

بحث مع وزير املالية علي عبد االمير 
عالوي ملناقشة موضوع تخصيص 
ــة ارض من قبل دائرة  عقارات  قطع
ــك  وذل ــدل  الع وزارة  ــى  ال ــة  الدول
ــكن التي  ــف من ازمة  الس لتخفي
يعاني منها موظفي الوزارة، برفقه 
ــة واملالية  ــام  الدائرة اإلداري مدير ع

هيثم محي راضي».  واضاف البيان 
ــة  ــتعرضا مناقش ان «اجلانبني اس
ــب  املتعاقدين الذين  ــوع روات موض
ــام ٢٠١٩ وصرف كافة  عينواً في ع
ــاراً  اعتب ــة  املالي ــتحقاقاتهم   اس
ــرة بالوظيفة وفق  من تاريخ املباش

السياقات والقوانني املتبعة».

وزير العدل يبحث مع وزير املالية رصف مستحقات 
موظفي العقود املتعينني حديثاً

الصناعة تعلن قرب افتتاح معميل البرتوكيمياويات 
واحلديد والصلب يف البرصة

البصرة / البينة اجلديدة
ــة واملعادن خالل العام  تفتتح وزارة الصناع
ــات واحلديد  ــي البتروكيمياوي احلالي، معمل
ــرة، بينما اكدت  ــة البص ــب مبحافظ والصل
ــواد  ــر امل ــهم بتوفي ــاريع تس ــك املش ان تل
ــال املتحدث  ــة الصعبة.وق ــة والعمل االولي

ان   ، ــي  الصاف ــى  مرتض ــوزارة  لل ــمي  الرس
ــار وتأهيل معملي  «االعمال املتعلقة باعم
ــد والصلب، بلغت  ــات واحلدي البتروكيمياوي
مراحل متقدمة»، مشيرا الى ان «افتتاحهما 
ــة الوطنية  ــم الصناع ــي دع ــهم ف سيس
ــام الداخلة في  ــى توفير املواد اخل ــة ال اضاف
ــات اخملتلفة، فضال  ــن الصناع ــدد كبير م ع
ــتخدمة  ــة الصعبة املس ــن توفير العمل ع
ــارج البالد».وكانت  ــن خ ــتيرادها م ــي اس ف
ــت العام املاضي،ان  ــة قد اعلن وزارة الصناع
ــا ماليا مببلغ ٥٠  ــظ البصرة قدم دعم محاف
ــروع مصنع احلديد  ــار دينار الكمال مش ملي
ــا، كما ان  ــذ ١٥ عام ــف من ــب املتوق والصل
ــركة (شل)  هناك تعاونا مع وزارة النفط وش
ــروع  مش ــات  مخطط ــع  لوض ــة  االميركي
البصرة  ــي  ــات ف للبتروكيمياوي ــراس)  (النب
ــاريع في البالد.وبني  الذي يعد من اكبر املش
ــاق  ــا على قدم وس ــري ايض ــل يج ان «العم
ــاء مدينة  ــال املتعلقة بانش ــذ االعم لتنفي
ــة ذي قار»،  ــة متكاملة في محافظ صناعي
ــروع  ــى ان «اهمية افتتاح هذا املش الفتا ال
ــره فرص العمل البناء احملافظة  تكمن بتوفي
واحملافظات اجملاورة لها».وافصح الصافي عن 
ــتمرة من عدد  «ان الوزارة تلقت عروضا مس
ــراء منتجاتها اخملتلفة»،  ــن دول اجلوار لش م
ــدرت اربعة اصناف من املواد  معلنا انها «ص
ــركة العامة للصناعات  ــي تنتجها الش الت
التعدينية الى دولة االمارات، وهي: االسفلت، 

والبرامي كوت، والبالكرامي، والكاد باد».

العراق يتبوأ املرتبة األوىل يف إسترياد املنتجات احليوانية من تركيا

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت مني الوثيقة اِّـدرسية وبأسم (علي كاظم جليل) والصادرة 
ــة) ومعنونة اُّـ اِّـديرية اُّـ  ــة (خالد ابن وليد االبتدائي من مرس
ــليمها اُّـ جهة  ــن يعثر عليها تس ــات  على م ــم واالمتحان للتقوي

االصدار.
مع التقدير.

العدد : بال
التاريخ : ٢ / ٥ / ٢٠٢١



شيء مفرح ان ترى على امتداد البصراحلقول اخلضر املزروعة 
ــد انحنت  ــت االرض وق ــا مما تنب ــعير وغيره ــة والش باحلنط
ــا) املباركة  ــا» بـ(حباته ــا «حمله ــد ان اثقله ــنابلها بع س
ــت حد االصفرار ايذانا مبوسم القطاف واحلصاد  والتي تيبس
ــعى  ــبة ألمننا الغذائي حيث يس ــني بالنس ــني مهم حملصول
ــن هاتني املادتني  ــق االكتفاء الذاتي م ــراق جاهدا لتحقي الع
ــم (٢٠١٩)  ــرات ايجابية حتققت فعال في موس في ظل مؤش
ــي املزروعة في  ــعة االراض ــهمت غزارة االمطار وس حيث اس
زيادة انتاج الدومن الواحد الى ارقام قياسية رغم اعتمادنا حلد 
االن على االساليب البدائية سواء اكانت في الزراعة ام الري 
ــة ألن تطلق تصريحها (املليان ثقة)  ــذا ما دفع وزارة الزراع وه
بأن انتاج عام (٢٠١٩) من محصولي احلنطة والشعير يغطي 
ــها اكثر لتعلن  ــنتني وزاد حماس احلاجة احمللية ألكثر من س
ــارب الـ (٨٥٠) الف  ر ما يق ــأن العراق يصدّ ــي العام (٢٠٢٠) ب ف
ــن من القمح للمرة االولى!! لكن ماهو غير مفرح ومخيّب  ط
ــام املبهجة  ــورة االيجابية واالرق ــذه الص ــال ان تدفع ه لالم
ــة ومافيات وجهات  ــش وعصابات ارهابي ــن من دواع باحلاقدي
ــاليبها  ــريرة وتتفنن بأس ــد جهودها الش ــة ألن توّح خارجي
ــعال النيران  ــزان من خالل اش ــاعة االح ــره احلقيرة ألش املاك
وسط احلقول قبل اوان احلصاد كي تأكل السنابل كما يفعل 
اجلراد بأسرابه التي كنا نخافها باالمس .. وتباينت االساليب 
ــط احلقول وتارة  ــة تارة بعبواة او متفجرات توضع وس اخلبيث
ــرارة عند  رة تطلق ش ــطة هواتف محمولة محوّ اخرى بواس
ــالك  ــطة اس االتصال بها من هواتف اخرى وتارة ثالثة بواس
وغيرها من اساليب مباشرة مثل سكب البنزين ويؤكد مدير 
ــان) ان مجمل احلرائق التي  ــاع املدني اللواء (كاظم بوه الدف
ــام (٢٠١٩) بلغت اكثر من  ــعير ع طالت حقول احلنطة والش
(٥٦)حادث شملت محافظات (نينوى وصالح الدين وكركوك 
ــاذ (١٨) الفا و (٥٠٠)  ــرف )وقد امكن انق وديالى والنجف االش
ــاحات التي  ر مصادر اخرى املس ــن احلقول في حني تقدّ دومن م
ــرذان حوالي (١١٨٥) ــلّة من اجل ــا النيران من قبل ش التهمته

ــرار والترصد واذا ماعلمنا  ــبق االص دومنا في العام ذاته مع س
ــي بحـدود  ــن محصول احلنطة ه ــدومن الواحد م ــأن غلة ال ب
ــارة  ــرام فلنا ان نتخيل حجم الكارثة واخلس (٧١٤٫١) كيلوغ
الفادحة التي تعرض لها الفالحون واملزارعون الذين يكدحون 
ــرق  ــأون بأن النار حترق جهودهم وتس ــدون حتى يتفاج ويكاب

احالمهم وحتيلها الى رماد تذروه الرياح!! 
ولكي ال تتكرر سيناريوهات حرائق العامني املاضيني (٢٠١٩-

ــؤولة وحتديدا االمنية  ــد كل اجلهات املس ٢٠٢٠) فأنني اناش
ــل ويجتهد  ــريف ألن يعم ــي ش ــتخباراتية وكل عراق واالس
لتفويت الفرصة على االيادي العابثة التي استمرأت اللعبة 
ــبوهة وفي املقدمة  واجادتها مبهارة لتحقيق اغراضها املش
منها تهديد امننا الغذائي وابقاء العراق سوقا رائجة ودائمة 
ــة كان يفترض ان  ــن اخلارج مببالغ خيالي ــتيراد احلبوب م الس
ــف لتطوير القطاع الزراعي واهيب بالفالحني واملزارعني  توّظ
ــدات وان يتواصل  ــل وباحلاص ــاد باملناج ــوا باحلص ألن يعجلّ
العمل ليل نهار وبنظام (الشفتات) لندق البسمار في نعش 
ــتنفارا  كل محاولة تريد بهذا البلد اخلراب والدمار .. نريد اس
ــيرة  ــارك فيه الطائرات املروحية او املس امنيا وال بأس ان تش
تو الفرصه باهللا عليكم على  للمراقبة والرصد واحلماية .. فوّ

كل شرّير وجبان سالحه النار ويعبث كما تفعل اجلرذان!!.

هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨
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جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٣٩) - االثنني - ٣ - آيار - ٢٠٢١

NN@Öbñßbi@aÏ‹ �v«
AAÖaä¶aÎ@âb‰€a@·çÏfl@›j”@

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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متابعة / البينة الجديدة
ــة للعتبة العلوية  ــت األمانة العام أعلن
املقدسة، امس  األحد، استكمال جميع 
ــهاد  ــتعدادتها إلحياء ذكرى استش اس
ــالم، فيما أكدت  ــي عليه الس اإلمام عل
كل  ــتطبق  س ــا  أنه ــة  احمللي ــة  احلكوم
ــن جلنة  ــتصدر م ــي س ــات الت التوجيه
ــاء  ــة إلحي ــالمة الوطني ــة والس الصح

الزيارة.
ــة العامة  ــم األمان ــق باس ــال الناط  وق

للعتبة العلوية املقدسة فائق الشمري 
ــتكملت جميع  ــة العلوية اس إن «العتب
ــهاد  ــتعدادتها إلحياء ذكرى استش اس
ــالم»، مبيناً أن  ــه الس ــي علي ــام عل االم
ــرور  ــم م ــن تنظي ــتعدادات تتضم «االس
الزائرين الوافدين إلحياء املناسبة، فضال 
عن تطبيق كل اجراءات السالمة والوقاية 
عبر البوابات االلكترونية لتشخيص إي 

أعراض او ارتفاع في درجات احلرارة».
ــي الرمضانية املقبلة  ــاف أن «الليال وأض

ــون اغلب  ــاً خاصة ك ــتحمل طقوس س
ــي القدر في  ــيحيون ليال ــني س الصائم
ــوي الطاهر، والذي يتضمن  الصحن العل

االدعية ورفع القرائني «.
ــف لؤي  ــد محافظ النج ــه أك من جانب
ــري،  أن «احلكومة احمللية ستطبق  الياس
ــن جلنة  ــدر م ــي تص ــات الت كل التوصي
ــع  ــل م ــي التعام ــة ف ــالمة الوطني الس
ــى احملافظة، وكذلك  الزائرين الوافدين ال

توفير جميع اخلدمات لهم «.

متابعة / البينة الجديدة
ــق دولي من العلماء  توصل فري
ــة في  ــار اجلليدي ــى أن األنه إل
ــدأت  ــم ب ــاء العال ــع أنح جمي
ــرع،  ــكل أس ــي الذوبان بش ف
ــدان ٣١ ٪ من  ــى فق ــا أدى إل م
ــنويا عما  ــد س ــوج واجللي الثل
ــه قبل ١٥ عاما.وأرجع  كان علي
ــر  هؤالء العلماء في مقال نش
ــر»، السبب في  مبجلة «نيتش
ــاخ الناجم  ــى تغير املن ذلك إل
ــود األحفوري. ــرق الوق ــن ح ع

وقام الباحثون بتحليل بيانات 
أن  األقمار الصناعية وحسبوا 
ــار اجلليدية  ٢٢٠ ألفا من األنه
ــن ٢٩٨  ــد أكثر م ــة تفق اجلبلي
ــج واجلليد  ــن من الثل مليار ط

سنويا منذ عام ٢٠١٥.
ــذا احلجم من املياه  ورُصد أن ه

ــرا بـ  ــي لتغطية سويس يكف
ــاع املاء. كما  ــر من ارتف ٧٫٢ مت
ارتفع في الوقت نفسه، معدل 
ــان من عام ٢٠١٥ إلى عام  الذوب
ــن  ط ــار  ملي  ٧١ ــدار  مبق  ٢٠١٩

ــرة بني  ــة بالفت ــنويا، مقارن س
عامي ٢٠٠٠-٢٠٠٤، فيما يجري 
نصف خسائر الغطاء اجلليدي 
في العالم في الواليات املتحدة 

وكندا.

متابعة / البينة الجديدة
ــداه ليونيل  ــذي ارت ــع احلذاء ال بي
ميسي، خالل املباراة التي حطم 
الرقم القياسي لألسطورة  فيها 
ــع  ــداف م ــدد األه ــي ع ــه ف بيلي
ــف جنيه  ـــ١٢٥ أل ــق واحد، ب فري
ــترليني، في مزاد خيري أقيم  إس
ــي بيع بها  ــتذهب األموال الت س
احلذاء إلى مشروع الفن والصحة 
ــلونة.  ب برش ــفى  مستش ــي  ف
واحلذاء موقع من ميسي، وتظهر 
ــوزو  ــال روك ــماء أنتوني ــه أس علي
وماتيو،  ــو،  تياغ ــي)،  (زوجة ميس
ــع  ــة)، م ــه الثالث ــيرو، (أطفال وس
ومت تصميمه  ــم،  ــخ ميالده تواري
ــارك به  خصيصا من أجل أن يش
النجم األرجنتيني في هذا احلدث 
التاريخي وحتطيم رقم بيليه الذي 

ظل صامدا لسنوات طويلة. 
ــجيال  ــي األكثر تس وأصبح ميس
ــد، في  ــق واح ــع فري ــداف م لأله
ــا وصل  ــي، بعدم ــمبر املاض ديس
ــلونة  ــدف ٦٤٤ مع برش ــى اله إل
ــد الوليد،  ــالل مواجهة ريال بل خ
ــطورة بيليه مع  ليجتاز رقم األس

سانتوس البرازيلي

متابعة / البينة الجديدة
أكدت الهيئة الصحية في مقاطعة نوفيل أكيتني في فرنسا، 
ــتجد لدى  رصد إصابة باملتحور الهندي لفيروس كورونا املس
ــي للهيئة الصحية،  ــن الهند. وقال املدير احملل مريض عائد م
ــوز لقد حددنا  ــي ني ــوا إلبود، لقناتي بي إف إم تي في وس بون
ــة لو-اي-غارون، لدى مريض  املتحور الهندي في إصابة مبنطق
عاد من الهند. وكان وزير الصحة، أوليفييه فيران، قد أشار، إلى 
ــا.  ــاف أي إصابة باملتحور الهندي في فرنس أنه لم يتم اكتش
وكانت منظمة الصحة العاملية قد أكدت، أن نسخة كوفيد-

١٩ املتحورة الهندية التي يُشتبه في أنها املسؤولة عن إغراق 
ــد في أزمة صحية كبيرة، مت رصدها في الكثير من الدول  الهن
ــخة بي.٦١٧٫١ املعروفة  حول العالم. وقالت املنظمة إن النس
على نطاق أوسع باسم املتحورة الهندية، رُصدت في ١٧ دولة 
على األقل. وفي األيام األخيرة، رُصدت هذه النسخة املتحورة 
ــرا  من الفيروس في بلدان أوروبية عدة، منها بلجيكا وسويس

واليونان وإيطاليا.

متابعة / البينة الجديدة
ــفت وسائل إعالم مصرية أن الفنان املصري، سمير غامن،  كش
قد نقل إلى املستشفى، عقب تدهور وضعه الصحي بعد أيام 
ــفى جراء  من نقل زوجته املمثلة دالل عبد العزيز إلى املستش
ــمير غامن تعرض  ــارت إلى إن س إصابتها بفيروس كورونا. وأش
ــي وظائف الكلى،  ــى من خلل ف ــة صحية، حيث يعان لوعك
ــفى عادية وليس  ــة املركزة مبستش ــى إثرها العناي ودخل عل
مستشفى عزل، كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن، 
ومن املقرر أن ينزل إلى غرفة عادية بعد يومني.  وكانت وسائل 
ــمير غامن  ــالم مصرية قد تناقلت أنباء عن إصابة الفنان س إع
بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من إصابة زوجته الفنانة دالل 

عبد العزيز بالفيروس.

خاص / البينة اجلديدة
استجابة ملناشدة انسانية نشرتها جريدتنا يوم امس 
ــاب (منتظر  ــرة بخصوص الش ــى صفحتها االخي عل
ــكلة في الكبد بادر رجل  ــعد) الذي يعاني من مش س
ــي) بتكفل  ــر البيضان ــال (فراس رحيم مجيس االعم
ــه اخلاصة  ــارج وعلى نفقت ــذا املريض في اخل ــالج ه ع
حيث خصص  مبلغا ماليا للعملية التي تكلف اكثر 
من  (٨٠) مليون دينار لهذا الغرض .. بوركت جهود كل 
عراقي شريف وغيور وبوركت الروح االنسانية العالية 
لرجل االعمال (فراس رحيم مجيسر البيضاني) الذي 
عرف هو و والده مبواقف انسانية كثيرة ونسأل اهللا ان 
يسدد خطاه ويوفقه خير اجلزاء حيث فعل ما عجزت 
ــا ان تكون  ــي كان يفترض به ــه احلكومة الت عن فعل

سباقة لهذا العمل.
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